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لمبنالعاربنهالحمد

فقمتإليها»الوصوللىاللهيسرالنحو»فىمخطوطةأربعرسائلهذه

يثقل.واليخلالعاعليهوالتعليقمنهاىكل~بتحقيق
جهةمنم-:ا~~البسملةبجملةيتعلقماكلتوضحاألولى):(الوصالهال

~.711سنةالمتوفىءالزجاجإسحاقألبىوهىءالمفعلةالنحويةالصنعة

ألبى(الخاطريات)كتابمحققمنهفواسقطتفمائىالثانيه):و(الرسالهال

صالحقارلدىتجمعو~~»799سنةالمتوذ~جنى<بنعثمانالفتح
المنية).(اخاطردتبعنوانممنونتهاا:اارسالةعليهيطلقأنيتحق

أهمبينوتفرقءاالستفهاممسائلبعضغموضتزيلالئالئه):و(الرساله.«
~ لالماماالستفهام)حقيقةبشرح.اإللمامبعنوانوهىحيزها»فىيقعوماأدواته

~.761سةالمتوفىاألنصارى،هشامابن
«سالى:قولهإعرابفىالنحويونذكرهماثتوضحا~ابعة):(اارسالةأماشذ

_.69.1سنةالمتوفىالخفاجى،االينشهابلالمامكاوأرأيتكم

هوبها»والمئتغلينودارميها،ءالعربيهمحبىبهاينفعأن~وجلعز~اثهأسأل

المعين.الموفقنعمالمصاىوراءمن

~1424المحرممن2ا

م2::7هاوسمن27





الزجاجالرىبنإبراهيمإسعاقأبىلإلمام

_3ااسنةالمترنى





و~
البعلةعلىالواردةاااألسئلةبعنوانصغيرةمخطوطةالمصريةالكتبدارفى

«بم،األربعةالبسملةألفاظعنمختلفةلفريةأسئلةتتضمنوهىاا«وأجوبتها

والترتيبواإلعرابواالشتقاقواألصلالمعنىحيثمنأاالرحيمءالرحمن0اله

نختانمنهاصوروقدشى)»نحو~7(برقمالدارفىمودعةوهىذلك.وغير

.13958برقمواألخرى03671برقمإحداهماالميكروفيلم:من

منعةعشرةإحدىمنهاءصفحةعشرةخمسفىالمخطوطةهذهوتقعال

وغيرها،المخطوطاتكتابةفىالمعتادهوكما~الصفحةاستقامةعلىكتبت

الصفحة.بعرضكتب~صفحاتأربعوهو~وباقيها
الواحدة«بالصفحةسطراوعشرونثالثةأدناهفمختأف»األسطوعددوأما

تزيد.وقدءكلمةعشرةستسطروبكل
والصبر؟ىالتمنمزيدإلىيحتاجالتواءة»عموفارممى»فهوالخطوأما

والنحوية.اإلمالئيةومقطاتهألفاظه«بعضولحرارءلرداءته

العنوانجاءإذالزجاجى؟إلى~عنوانهافى-المخطوطةهز«نبتوقد»

وهوللزجاجى)،وأجوبتهاالبسملةعلىالواردةاألسئلةبيانفى(رسالةهكذا:
صاحب_،377سنةالمتوفىءإمحاتىبنالرحمنعبدالقاممأبواإلمام

النحو~.فىوااالجملالنحو)»عللفىاااإليضاح
نقأل)2/176(5العربىاألدبااتاريخكتابهفى(بروكلمان)جرىذلكوعلى

المصرية.الكتبدارمخطوطاتفهرسفىجاءعما

منقليلةأسطربعدجاءفقدذلك؟غيريرىالمخطوطةفىيقرأمنلكن

رككماا،الزجاجالرىبنإبراهيمإسحاقأبوااقالالكاتب:قولمقدمتها

هذهصاحب)نصريحإقراروذلكالمخطوطة»اثناءفىأخرى~ةالقولهذا

_.71اسنةألمتوفىاازجاج،هوالمخطوطة





الزجاجىهوالتلميذهذايكوذأذاألرجحومن.كافةاللغويةبجوانبهايعيطال

أستاذهمتابعةعلىالزجاجتالميذأحرصكاذأنهالتراجعكتبتروىإذنفه:

كاذوربما0الزجاجىله:فقيلإليه؟نبهناومن0مهواإلفادةومالزمت

نىسبباهنيهابعدهمنعليهاالعورثم0خزانتهنىبهاالزجاجىاحتفاظ

.تأليفا0ألستاذهكانتواذ0إليهنبتها
مجموعاتفرانتظمت9̀0مؤا~دنثماعلىطةالمخطهذهتتملء

.م~_تعالى:بقولهتتعلقسؤاالأربعوناألولى:المجموعة

.وا~كاالجاللة:بلفظرتنعلتسؤاالعشرونالثانية:والمجموعة

الالوحيماألحسنو.تعالىبقولهتتملق9سؤاعشرونالئالئة:والجموعة
ثمءالمخطوطةأولفىالثمانيناألسئلةمنالمجموى~تهذهالمؤلفسردوقد

.ذلك~منهاكلعنيجيبشرع
مايالحظ~فيماعنهاواإلجابةأوأل»المسرودةاألسئلةبينيوازنومن8

ينى:
مردمااألىبالترتيبيتقيالمهاأل~عناإلجاةعد~لز-ا~1أذ~ا
وأخر.تدممافكيرا0الرماةممتتحنىوفعلى
بذكرأه~نأيكتفىنقد0عهاإلجاةعامؤالكلذكريلزملموأه~1
أوآل.موذىماأهلةعنإجابةحقيقتهانىومىواللغويين<حاةاكآرا.
ذقره،مؤالإجاقمنتشرتدالتىالفر~سلةاألببممىيأتيتدو.«ه:ا
األ~ومىرسا-،مناألولالقمأسلةعنوتعتالتىاألجرةميماوال

أربينأوآلأسلتماسردنىالزجاجعدنقدو؟بمم:تعائىبقوها~
.عهاوأجاب0مؤاألالخميننو~بهابلغجاهط1~ولكمؤاأل،
لغظمنلكلالمخوطبدءنىمردهاالتىسلةاألكليذكرلموأه~4

المغطوط.المرفراالرفأم0هذولبسرالفا.ئ،علىسبألارنامأ،«لمازلبذ.رما(م)



عنهااإلجابةتضمنقدكالمهكانوانا~~و»اال~وما~رمالجاللة

تضاعينه.فى

فهو:ا~طةهأهصاحبالزجاجأما8

ولدوالتفسيرهوالنحوباللفةعالمسهل<بنالرىبنإبراهيمإسحاقأبو

يخرطثمبابهفىكانوقداألرجح»على_711منةوتوفى_ء241سنة

ولزمهماوثطباءالمبردالعباسابافلقىبالنحوهاالشتغالإلىمالثمءالزجاج

تالميذهبينمنالمبردآثرهوتغوقهولنبوغهالنحوهمنأخذمائثرعنهماوأخل

منفأصابالعباسى«المعتضدوزيرسليمانبناللهعبيدولدالقاسميؤابلكى

ومنأبيه»~منالوزارةالقاسمولىأن~وخصوصاءكثيرةأموا~ذلك

هااوكانوالزجاجى،الراوندى،وابنالنحاس»جعفرأبوأيضا:مذتهتال

أشهرومنإليه.نبولذادروسه!لحلقاتومالزمةلهحبتالهذتهأكثراألخير

اا»واللغةاألدبفىواااألمالىواعرابه،ءالقرآنااهقانىهتابالزجاج:مؤلفات

وأفعلت~.و(افعلت

فى:للزجاجوافيةترجمةانظر8

).108(لليوافىألبصريين»النحويينأخبار-

).1/159(للتفطىالنحاة<أنباهعلىالرواةإنباه~

).72(الورقةللمعانى0األناب-

).148~1(كثيرالبن0والنهايةايةاب-

).1/11(لليوكلىالرعاة»بغية-

).2/72(الفداابى-تاريخ

).89~6(البغدادىللخطيببغدادهتاريخ-

ا).1/48(ركثابنتاريخ-

أ).3/900(للنو.ىواللفات»األسماءتهذيب~

).45ء44(للموسوىءوألسا-اتالعلماءأحوالفىالجناأ_روضات~

).3/299(.بلي8االعما«~بنالذهب»راتشذ-



).61»60(النديمالبنالفهرسة»~

).136(اللغوىالطيبألبىالنحويين»مراتب~

.1151-130(ا/الحموىلياقوتاألدباءىمعجمه

).3/208(بردىتغرىالبن0الزاهرةالنجومه
).312~308(األنبارىالبناألدباء»طبقاتفىاأللبآءنزهة-

يهتمعنالمنتظرالجهدفهوالمخطوطة؟هذهإخراجفىأبألهالذىالجهدأماه

فى:يتلخصوهوءبالتحقيق
منهايحتاجماوضبطواالعراب<االمالءحيثمنالمخطوطة9ألفاتقويم

اآلراءونبةوأشعار«وآثارقرانيةآياتمنفيهاورد_اتخريجثم0ضبطإلى

ثمعليه،االستدرا(اأومابعضهعلىرالتعشيتمعأصحابها«إلىفيهاالواردة

فيها.ااواردةعالمباألالتعريف
فانظربالبعلة،تتعلقوالتىءألمخطوطةهز»عليهاقامتالتىالماثلوأماه
التنامييهذهومنالبعلة).(تفيرالتفسيركتبفىمفصألأوموجزامنهابعضأ

للنحاس.ءالقرآنإعراب~

حيان.ألبىالمحيط«البحر~

للترطبى.ءالقرآنألحكامالجامع~
الحلبى.للمينءالمكنونالكتابعلومفىالمصوذ،الدر~

للسيوطى.با(ثورءالتغيرفىالمنثورالدر-
لويه.خاالبنءالمفصلمنسورةثالثينإعرأبزىرقيةالطا~

يينى.لالسفراءالفاتحةإعرابفىاإل~ابفاتحة~

عبيدة.ألبىءالقرآنمجاز~

للفرادى.ءالقرآنمعانى-

جاج.للنوا~ابه»آذالقرمعانى~
العرب،والنء(التهذيبوخصوما0اللغةمعاجم-كذلك~(وانظر

رحم)).~أله~سمو~(وسمالمواد:فىالمحيط)والقاموس



النصيرونعم0الوكيلونعماثه،وحبنا

وصىو~مة~ءوصحبهوئهمحماميل«عىوصواتهه»ومحلللهوا~

.وصما~هريئا~وئةمحماكىالله

~تأكركتبتف~~~عنلوو~~كورثملالله~بصر_~~»أء

و.تحمهومجا~ثمءا(~دابمن~دمجتمهو~.بكتكىمنعنل~

فرمجعتا»اميلء~~~وغث»ا~~~~~لحمبوكنتتعى~~~ءو.و~.تنى~~~

~و~»كتبتما~~~~~~~»عىتوعل~فو~~~~ءكى

).42ا~:ألكرى«غر~والطالكرمم:المرانوفىوفر»ضه_بمعنىونثا:منىاآلمرفىونى)11
.ومحفظالتى»فمهمجمعالذىالوعاءومنهءومدبرهحفظهبمعنى:وعثامسهالحامتفالذوعى)2(
فىحطبأمجمعمنانواصلهءكالمهفىسخلطلمنممالالىمهالمجازالعبرا~منطر:-~)7(

االرض.هواممنوغرهاالتجراعوادبنوالءمنقعالرمامنقعمابنعنانسطعالاللل
الهاللئهاهوفمال:الزجاجوحدهوالمذر»الزبدامشاوهوالمعتر،منالسلمحملهماالفتا»:)4(

النص:فىالسل)اغتا»«والممصوتزبده».مخالطارامهاللخرجاذاالتجر،ورومنالبالى
والنفع.الخرفهمللإلىنفحوالفهخرالعاكترضم

وجعمهثمالموماسرممول:والعربفحوهاءاوبمدماالرضمنالمحفورالموضعوا-فرد:ا~فر(~)
وفرذلك.ممللمغرهإلىرجعفإذخا~أل»فهاصعد~الذىطرسىاىمر:حافرعلى

بسر.حتمنوجعسراىالهذمب:
العودمو:بمعثنىذلككلنومه:حاوعندفرمه»حافىمفرمه»حاوالىءمهحافرعلىرجعل:طم
وفه»5مهحافرعلىمردحىحالهعلىمركالاالمرهذاااناحدمت:وفىاالول.مكانهالى
المرانوفى.؟5الحافرهعندبهااحذونمقأونعمل؟الىاعمالنااارا~مرامه:حامتمنامضأ

~.01<إلالنازعا~:9الحافرهفبىلمردودونآتناممولون9الكرر:
~كللحرمالعزنى:ملالننروفىوطرسه.ثكلهاالنان:وتاكلهوالطرممه،الناحهكله:التما)6(

وجقه.ناحهعلىاوومذهبه»طرسهعلىاي:184(اإلهرا»:~~و~
وهومنها»اسرالىناحكإلىر~معنا»:اشاكلكعلى(وعد~النص:فىالزجاجهرلم

ماعنهمنمهملكرالمعلهن!منمتاكلكمنالىرجا«ممناه:اوجمح.مامراجعهعنمجار
~.وما~



األ~ا~بمموخطاب:كالموكلكتابكلأولفوجدت0جمعت

قوآلفيهتجدفلمغير»ءإلىالنفوذقبلءمعرفتهحقيقةفالتمستاأل~«؟
بإقبالك»فجآلت~``معانيه»لكوأوضحمبانيه»لككثفأنفألتنىشافيا،
منلكوكتبتءوأوضحتهواعرابه»مالتمالكوبينتءمؤالكإلىوأجبتك
ذلكجميععلىالعونأسألوا~ءوجوابهعنهوالؤال0أبوابهالكتابأول
تا~«د عليه.والمعينذلك»ولىإنهوجود»؟بمنه´~´

الزجاج:السرىبنإبراهيمإسحاقأبوقال
تزبال´أ)الرحيمالرحمناللهبسمط~امه:بل~~لق،دبرت(~)~نى
سؤاال:ثمانينفيه

مؤاأل.أربعونوبممقوله:فىمنها
سؤاال.عشرون~أسماؤهوتقدستثناؤه«جل-ا~_طاسموعن
والعلماءالنحويينمذهبعلى~سؤاالعشرونا~~راأل~موفى
اثه~الىحفظها،ايقربواإليجاز؟اال~وعلىأجوبتهانذكر-الماضين
ذلك.علىاإلعانةفىأرغب
ابتدئولمإعرابه؟وماتفسير»؟وماو؟~بممعنىمايقال:أنذا~ولفي
ولمبعدها؟وماالباءحذفولمالجر؟حروفبينمنالباءاختيرتولمبالباء.
لمولمله؟قولك:فىالالمتفتحكماالحنىمعتفتحلمولمالباء؟كرت

والجمعفرحه،اثتدبممنر:ءوجذالنجذلفهوجآلأل»يجذلجذليقال:ءالفرحاشدالجذل:(ا)
رجذالنة.واالنثىجزالى» ~~.~~~،~_ أيضاهبهعليهوامتن~قتلبابمن-منابالمالعليهمنويقال:اإلنعام،-:لميم0بفتح-ل0(»)
منلماهبكفعلتماتعديدبمعنى:الموطنهذاغيرفرالمنويتعملبو.محليوانممبممنى:
منهتنكرالذىوالتغييرالتكديرمنهويقصدكذا.نعلتمكذا»امطيتكتقول:أذمئلمروف،
9واألذىبالمن~ا~فاتكمال9الكريم:آذالقرفىجا»ماومنهالرقاب،وتذلالقلوب
).264(البقرة:

عاقبتهوهودبر»،فىنظرتوامله:ءويةومبفكر~جوانبهجميعمن-فيهنظرتاالمر:تأبرت)3(
وآخرته.

هذهعنالؤلفإجابةعندتخريجهامياتىءاالمثلةهذهمردفىالواردةواالشعارآديةالقراليات0)4(
االمثلة.



ولمعليكما)؟السالماممم(ثملبيد:قالولما~ر؟م~مكان«باأليقل:
ه0

وماجر؟حرفالباءسميتولمعليكما؟السالمثممعناه:عبيدة:أبوقال
تام~امهووهلوزنه؟وما(امم)؟اشتقاتىومااإلعراب؟منالباءموضع
ألفأولهفىزيدولمحرف.آخرهمنحذفولممنه؟المحذوفوماناقص؟
األلف؟إلىاحتاجحتىأوله~ولماأللف؟دخولقبلكانوكيفومل؟
السينسكنتولماللفظ؟فىاأللفحذفتولملفة؟منم~وفىوكم
لمولموصل؟ألفاألسماءدخلتولمألف؟بال~بم.قال:منلفةعلى
منمأخوذهوقال:منحجةوماآخرهما؟حذفوقد0واخأبفىاأللفتزد

مختلفة؟أفعاألأوفعالتضمروهلالباء؟قبلالذىالفعلحذفولمالسمة؟
تدخلاسمأوكما~.اممغيرمعاثبتهاولمالكتاب؟مناأللفحذفتولم
سميتهاولمشيئا؟منهتحذفولم(امرىء)فىدخلتولمفيه؟الوصلألف
مزالباءاختيرتولمفعال؟(اسم)منتبنىوهلبها؟يبتأ:الألفواكألفا<
~~ا~م~قوله:فىالخطفىاأللفيحذفوهلالمعجم؟حروفبين

منمبنى~(امممأ)إنبعضهم:قالولماأللف؟هذهقطعيجوزوهلوه~~؟
مذكور؟.علىيقع(قبلكل(اسم)قالوا:ولمفالنأ؟أسمقولهم:مناألمر»
واحد.واحدعنالجوابوسترىءالؤالمنا~.بممفىمافهذا
فيه:يقالفإنهتعالى»ا~ومقولك:فاما
ومابفعل؟يشلوهلاشتقاقه؟ومااشتقاق؟لهوهلأوعفة؟امممهوهل
حذفتولموالالم؟األلفعليهدخلتولمصفاته؟وجهوماالفعل؟منمثاله

إحدىفحذفواأبوك»الهقالوا:ولمالالم؟معلف9افتحتولمالهمزة؟
غيرها.دونالقسمفىالتاهعليهدخلتولمالمحذوفة؟الالهينوأىالالهين؟

فالنقولهم:معنىوماو(الثريا)؟ا(النجمفىوبينهافيهالالمبينا~تىوما
اإلعراب.منموضعهوما~.قولك:وفى0امهقولك:فىالماوكم`يتأله)
ولموالالم؟األلففيهماعلىتدخلولمالنداء<فىايأ)عليهدخلتولم
دخلتإذا~ولمفيه؟ألفاوكمالكر؟بعد>فذ~موالوالفتح«الضمبعديفحم



الجوابوسترىءالؤالفيهمافهذايحذف؟لم~ألفهعلىاالستفهامألف
.النهشاءإذ0بعد

فيها:يقالفإنهكاالرحيهحمنكاالفأما
معناهماوهل9مشتقينغيرأومشتقانهماوهلصفتان)أواسمانهماهل
علىجاريانهماوهلوزنهما.وماانفراده.علىمعنىوا~لكلأوواحا»
(الرحيم)~يميجوزوهل9(الرحيم)على(الوحمن)قامولمال)أوفعل
أىوعلى(الرحيم))_ويوصف(الرحمن))~الرجليوصفالولمعليه.
فيهما)الجرغيريجوزوهلإعرابهما)1و»بهما)وعالجلا~وصفوجه
فىمتبتولماللفظ)فىالمهاذهبتولمحمن))االتعرفالعربكانتوهل
هماوهلالكتاب)فىمال~الذىاأللفحافولملها)لفظوالالخط»
دقيقان»اصمانهماقال:منقولوجهومابمعنيين)أوواحا»بمعنىمتعايان
ذلكعرفوهلبهما)وجلعزاألوصفوجهومااآلخر.منأدقأحدهما
إليه.أضيفاأونزولهمااولفىامممهجلاألاسممحكاناوهلمنه)

ويعمءحفظهليقربوايجاز؟اختصارعلىجوابهانذكرسؤاأل»ثمانونفهذه
>- إنهءبمنهللصوابوالتوفيقءوغيوهذلكعلىاإلعانةفىأرغباتهوالىءنفعه

ذلك.ولى
القائل:يقولأنعنه~لمافأول-
عنروىانهذلك:فىفالجوابالتأويل´`´.أهلعناكا~م~معنىما1-
بمقل:المؤدب:لهفقالمؤدب»يدىبينأقعامريمأبنعيىأنمكلوألنبى
عيسىفقالأدرى،الالمؤدب:قالو~و)ومافقال:الرحيم»الرحمناهه

يختلف:معناهفإنالمفسريناصطالحفىاماءاللنريةسرسراشسرفىللتغيرمرادفالتأويل:)1(
لدليل،منهالمتبادربغيراللفظمدلوليانانهيرىوبمضهملت.غسيرءمرادفانهيرقفبضهم
باالشارة.تستفادالتىالمعانىبياناوءاةا~مطريقهناللفظبيانانهيرىوبمضهم
تفسيرفىجا»فقدالتفيرءأئمةعندالمتعارفالشهورم-ن»جاجاكمرادهواالخيروهذا

(انظر.5العارفينعلىالغيبسحبمنتنهلبانيةمفيم~مالميةامعانالتأويل:اناآللوسى
بعدها)وما472ا/-للزرقانى-القرآنعلومفىالعرفانمناهلفى:وتفصيألتوضيحأ



ملكه```.والميم0الثهماءوالين0الثهبهاهالباءثيئه:

مجده.والميم0ساؤهوالين0الثهبهاءالباءالحس(~):وقال

ال0بهايبتد~الوالحروف0حرفوهى0بالباءابتدئولمقائل:قالفإذه1

نىفالجوابالحرف؟بهيتعلقعيثاتذكرحتى0عمروومن0لقمروتقول:

الباء`~`.بهيتعلقمفمرامقدرافعألالباءقبلأذذلك:

هو؟وماقائل:قالفإذ~3

اثه.بم(أبدأ)الفعلأذفالجواب:

مختلفة؟أفعاألأو01واحثفعألمعثنىكلفر)تضيرقال:فإذ~4

جوابان:ذلكففى

تاريخفىعساكروابنالحلية»فىنعيموابومردويهوابنالكامل،فىعدىوابنجرييابناخرجه)1(
التفسيرفىالمنثورالدر(انظر:الخدرىمسيدابىعن-جدأفعبفبند~والئعالبيءدمشق
تفسيرنىعليهالطبرىتعليقوانظر-االلفاظبعضفىاحتالفمع1/9~لليوكلى-بالمأثور
ه).1/7الطبرى

بنعلىرعايةفىوشبءالمدينةفىولدالمبصرة»اهلاماممسيد»ابوالبصرى،ياربنالحسنهو)2(
فىقالهمااوانظر-هجرية11.سنة0بهاوماتالمبصرةسكنثم~وجههالثهكرم~طالبابى
).1/152لالنبارىالنامىكلماتمعانىفىالزاهركتاب

بعدفيما~(ابدآ)«قدرهمحذوفبفعليتعلقا~كابم9فىالبا»انعلىهناالزجاججرى)7(
فيهعملتوماالبا»انالمجاثمعىوذكرلها.متعلقالزاتدةالبا»انلويهخاوابنالكائىوذكر
هذاعلىفالبا»ءالثهبمابتدائىتقديره:محذوفمبتداتقديرعلىاهبرموضعفىيكونأنيجوز
والالثه»بمم~متقراو~ثابتابتداتىقيل:كانهعنه،نائبهوالذىالحذونبالخبرمتعلقة
وذلكخبر،بالالمبتدأوبقىملتهفىلدخلبهتعلقفلومصدر»النه(ابتداء)؟«يتعلقن1يجوز
ملة.إلىاحتاجيفعل)وأنثقل(أنبمعنىكانإذاالمصدران

الباهتتعلقأنيجوزوالالثه»بمابدأمااولتقديره:آنالبصريينعنالنخامرجعفرابووحكى
فتكونخبرا،يكونآنيجوزالبالموصولتعلقوما(ما)»ملةفيالنه(ابدا)!ءالوجههذافى
فىاالعرابفاتحةفى:وتوضيحا~اانظرالمبتدأ.خبرالحذونوذلكءبمحذوفمتعلقةالباه
ءفالويهالبنالمفصل»منعمورةثالثينمرابلمفىوالطارقية19يينى»لألسفراالفاتحة»إعرا»»
دار(طبعة86االللقرطبىءءالقرآنالحكاموالجامع.أ1/9حيانالبىالمحيط»والبحر.62

وما17ءللصباناابسملة»عليالكبرىوالرسالة).16311للنحاميالقرآئذ،واعرابا.الشعب
بعدهأ.ومأ22االالحلبىللمينالمكنوز»ألكتابعلومفىالمصونواالربعدها.



أقومأضمرت:القيامأردتفإذاءيشاكلهفعألمعنىلكلتضمرأنأحدهما:

وغيره.الوكوبوكذلكءالهبسمأقعدأضمرت:القعودأردتواذالله»بسم

كلهاالمعانىتجرىألنهمعنى؟كلفى(أبدأ)تضمرأناآلخر:والجواب

قولوهذاالله«بمأبدأومركب:وملبسومشربمأكلكلعندفتقولعليه؟

والكوفيين.البصريينالنحويينمنالحذاة

تذكر».ولمءالفعلحذفتلمقائل:قالفإن~5

ءالفعلوحذفواالختصا.~``اإليجازالعربشأنمنأذذلك:فىفالجواب

ألقى.ماعلىدليلبقىفيماكانإذا

~ءقلت:الحاجهيئةفىرجألرأيتإذاأنكسيبويه`~`قالماذلك:فمن

ثم0مهماالقرطاسنحومددقدرجألأيت،أومكة.تريدأضمرت:-وا~

الطريقعلىكنتأوالقرطاس.أعابأى~واالالقرطاس،وقعا:صعت

الطريق´~`.خلأضمرت:~الطريقفقلت:معترضفاعترضك

ما~»أحلفمعناه:اليمين.فى~وتالله0وواللهبالثه»قولهم:ذلكومن

واإلضمارذكره.موضعهذاوليسالوار.منبدلوالتاىالباء.منبدلوالواو

كثير.~المخاطب«لعلم-

المخاطبلعلمواالختصار!اإليجازمنالعربكالمسننعلىجا>هناالفعلحذفانبعاجالزيرى(ا)
االيجاز:غيرلطيفةعلألالحذفلذلكالتمرالسهيلىاكنالدليل.عليه>لمابحذف
حذفهفىفكاذللمقصودهمناقضاكانذكرفلوءالثهذكرمموىفيهيقدماآلينبغىموطن)نهمنها:
المعنى.اللفظمئماتحلة
الثهبمم9ءوالمتكلموالطريق»اياكنحو؟االمرفىيكونماأكثروحذفهالفعلإضمارانومنها:
القرآن.منسورةكلفىبهاباالبتدأ»عباموأمروهووتعالى»سبحانهامثههوالالرحمالرحمن
فعل»منبهااولىفعلفليسثمفل»و1عملكلفىاالبتاا»ملحالفعلحذفإذاأنهومنو:
).55الفكرنتائج(انظربالمئاهلتعنهاالهتفنا»معوابلغ،5الذمنأعمالحذففكان

ولدقنبر»بنعثمانبنعمروبثمرأبوالنحوهفىبأسمهالمشهورا~بوصاحبالنهاة،إمامهو)2(
~.180منة.توفى_،148سنة

واالختصار.اللفظتغييرمعهناوالنقل،2»1/7سيبريهكتابانفر)31



بهذاواجتزأت0فعألأفمرتأنكعلم0الثهبمقلت:لمآوكألك

فقال:الثه)(بمذكرهبعدالمعنىهذااشاعرأظهروقد0عهتداهاال

ءتدياوبه0اإللهباسمه
ءمقيا(``غير»عبدناولوء

بدأنا.واألجود:0لغة(~)اابديا~المبرد(~`:يزيدبنمحمدقال

الجر؟حروفهائردوزالموسع<هذافرالباءاختيرتلمقائل:قالفإذه6
ا_لصاة()`؟معاهافالباهمعنى؟الجرحروفمنحرفلكلأذفالجواب:

المرورألمقتبعمرو:مررتقولك:أذترىأالباألسماء؟األفعالتلعقألنها

وقدموضعا»عروذولهامعاها.يحد~غيرهاوليى0بالباءعمروإلى

الجر`~`.حروفبابفىذكرناها
الجر؟حروفسميتلمقائل:قالفإذ~7

األسما>´~´.إلىاألفعالتجرألنهابذلك؟_ميتأنهافالجواب:

وواحة.بنالثهعبدقائلهالرجر»مثمطورمن)1(
.47الالناظمابنوشرح(بدا)،العربوالن،2</1القرآنومجاز»68رقيةالطاانظر:

_.285منةتوفىواالدب)»اللفةفىواالكاملالنحو)فى(ائقتضبصاحبالعبامىءابوهو:)2(
ابنقالبرى:ابنقالاالنصار.لفةوهىابتدأت،وبديت:باا،شىه~بدئت(بدا):العربالنفى)3(

و~ات~.بديتكلهم:والنامىاالنصارهإالبدأتبممنىبديتيقول:أحدليسلويه:خا
وذ~ءواال~طاةلاللنهىإثاالجراوباءهارون:تحقيقمن)41/217ميبويهكتابفىجاء)4(

اهنهمناتسعفيءبالسوطإياهضربكالزقتبالسوط:وفربتهبه»ودخلتبزيد»خربةقولك:

اصله~.فهذاالكالمفى
إ~:»دودةالمانىوكلللباء»االملالممنىهواإللصاقأنراالقسيبريهنصفىتقدم)5(

بعدها.وما)102(المعانىحروففىالدانىالجنىاآلتية:الكتب.ينموزعةالمعانىهذهانظر
المعانىحروفشرحفىالمبانىورمنه«بعدها.وها134(ألعربكالومعرفةفىاالدبوجواهر
بعدها.وما)1427

توصلها»اىاالسما»!إلىاالفعالمعانيتجرالنهاوهو:غير»»اثبتهماالرادولعلباالصل»كذا)6(
تضيف،.نهااالفافة~؟احرونالكوفيون>سيهاثمو«نالممارى»الممنىهوالجرمنالمرادفيكون
النهاالجر؟حروفسميتانهاى«المنما،وبعضاالسماء.لىلم<»تومملهااى~االفعالمعانى
حاثمية(اننر:والجزم.للنصبالمقابلالمخصوصأباإلىأ.لجو:«نالمرادفيكوناإلسر»تعمل
).2/2!لتوقيحعلىأئتصريحوشرر«1/3.2األثممونىعلىالصباذ
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بعدها:ماالباءجوتفلمتاثل:تالفإذ~8
معاهاأذ~:سيبريهيعنى~الحارثيعماذبنعمروقالمافالجواب:

اسم.إلىحرفوبإنافة0اسمإلىاسمبإخافةتكوزواإلمانة0اإلفانة`´)

انتهيتقلت:واذا0)(الكاف~عمروإلىالبهأضفتكعمرو؟زيدتلت:فإذا

اإلمانة؟معنىعلىالباهفحرف(إلى).~بكرإلىاالنتهاءأمفت0بكرإلى
نىمقدرفالحرفلعمرو؟غالمتقديره:0عمروغالمتولك:أذترىأال

المحضة´)).اإلضانة

م~ا~و؟منالباءكرتولمقائل:قالفإذ~9
إتباعاكرت-.إالتعملالكانتلماالباءالجرمى`~`:ممرأبوتال

اإلضافباهنىإالالزم~_وف8افرليرسيبريه:وقاللعملها´)´.

كرا.فيهفجعلوا0وفتحأفنآوف81فرأ:علىالقوا،هذافيدلوالمها`أ´:

بشىءآشيا<:بثالثةينجراليهالمضافان~واعلم):4ا9اأ´االجربابفىسيبريهكتابفىجاء(ا)
أمبههاوماالبا،اواماقالثم.5ظرثايكوذالوباسمظرفأ<يكوذوبش»ظرف<والباممملير
مررتقلت:فياذابعده»مااوقبلهمااالسمالىبها.يضافولطنهااممما»،والبظروففليت
فقداثه،كعبدآنتقلت.واذاالثه»لعبدهذاوكذلك:بالبا<،زيدالىور11أفنتفيانمابزيد،
~..بالكاف.الشبهالألعبدإلىافنمت

فيهايكتبالتىوهىاالنفصال،تقديرمنالخالصةص~النحاةعرففر~المحضةاالضافة)2(
مزالنوعوهذارجل،وكتاب~ءكتابنحو:~!امتعريفااليهالمضافمنالمضاف
لرجل.وكتابلمحمد،كتاباى:جر!حرفتقديرعلىفةاالفأ
والتعريفأالمضافتفيدالالتىفهى~اللفظيةاالضافةلهاويقال~المعضةغيراالخافةاما

اال~ل،اوالحالبهامراد.كونهافىالمضارعتشبهمفةالمضافيكونانوضابطهاتخميمثاء
فقط.مقامهيقوممااوالتنوينبحذفاللفظتخفيففاتدتها:م

~2ههمنةتوفىوغيره،االخفشعناخذالنحو»فىامامءاسحاقبنعمربنمالحهو:)3(
إعرابىنىاالعرابفاتحةكاب:فراالعتراضدفعم~ءاهرواالعترللجرمى،الرأىهذاانظر)4(

آ.68(يينىلالسفراالفاتحة
و(نما-هناالزجاجنقلكما~الحصرميبلعلىفيهالعبارةتردولما،17ا/لممبيويوكاباننى:(ه)

وثرسرزقولهم:افعال،والباسما»وليستلمعفر»االليستالتىالحروففىوالفتحقال:
بربرفيمن-منذفيها:الضمم.8وال»8بزال~:ماال~ةط»فىقولهمفيهاهوالكر
.وهل.منقولهم:فيها»والوتفااليام.فىا(منبمنزلةالنها



الباء؟علىقياشا0الكرعملهاألذالكاف:كرتأالللجرمى:قيل

معاه:كعمرو:زيدقولك:ملنىاسمأ´``تكوزالكاف)ذأمحابهفاحتج

وأنشدوا:0~وملزيد

والفتل~~`الزيتنيهيذهبكالطعنتططذوىيهىوال0يتهوذال
وحمل.اختمارمرفعوهذا0كيروملهالطعن.ملأراد:
نتحتكما0بهقلت:إذاالمضمرمعألباءفتحتأالقائل:قالفإذا~0

له؟تولك:نىالالم

وبينبيهاليفوةالطاهر:معكرتوانما0الفتحالالماتأملأذفالجواب:

لعمروهذاواذيملكه.عمروكاذإذا~لعمروهذاإذتولك:نىالخبوالم

أملهاإلىفردت0ألسبالالمالمكنىإلىجتفلماعمرا.إليهالماركاذإذا

ى~ألنتهذاواذهاللكنىهلكهذاإذتقول:ألنك~الفتحوهو«

يكنولمالالم.ففتحت0المعيينعلىدليلالمعمريناختالفزروكاذهالخبر

مقدمأ0والظاهرالمضمرمعمكورةفترقتنتحها،توجبعلةالباهفى

ا.~~فث
معدومة)لهاكرتالتىوالعلةأكى)المكرتفلمقائل:قالفإن~11

ألن(أن)؟بإضماربعاهاماينتصبوانماالجرهالمهى(كى)المألنقلت:
بابها.علىفالالمإلكرامك؟جئتمعناه:لتكرمنى؟جئتقولك:
9عمروليقمقولك:فىاألمرالمكرتفلمقائل:قالفإنه12

الخبر.الموبينبينهاآلفرققلت:
الجر)الم-كرتهاإذا~تشبهفإنهاقال:فإن~17

يكوندوةيجروما-الباءأعنى~حرهاإاليكونواليجرمابينيفوقواانأرادواانهمهذاومعنى)1(
ومعنىاالسممعنىمعنيين:علىتدلالنهابالفتحة!اولىالكافوكانت~الكافاعنى-اسما

الفتحة.وهىالحركات،باخففحركرهااحوف»
الديوان:وووايةتتنهون).(اليزق:ألتبروروايةقيس.بنميموناالعشىقائلهاليبط»منالبيت)2(

مصفورالبنالجملشرحاإنظر:(اتنتهون).النحو:كتببمضفىويروىتننهون؟)»(هل
وديوان)»286»229ال2(الشجريةواالمالى)»1/285(األ~ابصناعةوممو)»47/ال1(

)).69أاألهثرم



األفعال.تدخلالالجرالمقلت:

الفتح؟الالمات)مليكوذأذوجبولمقال:فإذ«14
أذفحكمه~حرثاكاذإذا«واحدحرفعلىكاذإذاشى>كلألذقلت:

ونحوهما.0االستفهاموألفالعطف(واوا_مفتوحا؟يكوذ

ذلك؟كاذولمقائل:قالفإذأ«5

ولمبه<االبتدأهيمكنالاالكنكانإذحركته؟إلىيضطرأنهفالجواب:

الحركات.أخفألنهفاختير؟0الحركةغيرالغومريكن

لعمروتقول:فلمالجر؟بحرفيبتدأالأنهزعمتألتتاثل:قالنإذ~16
يجز´``.لمذلكولوال0لعمرووالمال0لنهالحمدفالمعنى:الحمد؟ولئه0المال

اشاعر:قولفرتقولفماتاثل:قالنإذ«11
الضمير´)´نىالمقدمالماللهغالثالدىثماثهاسمعلى

(على)؟~ابتدئلم
يبز،لمذلكولوالالفعل.حذفثم0النهاممعلرانتلمعاه:قلت:

غير«.يجوزوال0المبردقولوهذا
أ0أمعاه:انوذكرت0ائه)(بمالقائل:معنىنماتاثل:قاا~نإذا~8

اسم؟إلىتهتجولم0بالنهأبدأأو0باثهتلت:أالانه~بم
الالم:عليه~يللهقالكما0الئه)(بم~يبدأاذشتيه.مرإنماقلت:

فيتول:ثاؤه،جلانهعظمةعنيغبرأذيردولم0«بكبذكرمحمديااقرأ

الرحيم.الرحمنبالثه
لبيد:قولفىتقولفماتاثل:قالنإذ«19

اعتذر´~`فقدحو~كامأليبكومنعليكماالالماسمثمالحولإلى

كانيجور،فإنهرتة،اللفظابهامتكانإذااماورب،لفظااجربحر:سريبتدأانالممتنعأنيعنى)1(
.الحمدلثهنحو:مقدثا!خبرايكون

.والكامل)(المقتضب،المبردكتابىفىالمذكوراسرد.~ىوالاجدهولمالوافر،منالبيت)2(
ا~امحوهمح،ا3/4يعيشوابن؟29•3والخصائص،14ديوانهانظر:.الطويلمنالبيت)3(

.63الزجاجىوامالى،2/49



0عليكماالالمثممعاه:أذذكرالمتقدمين```العلماهأحدأذعلمتوتد

باثه.معاه:يكوذ0اثهبموكذلك
..........هذا(~`.أذفالجواب:

الحويين´~´.منوالحذاق0العلمأهلعديتحيلوهذا

لبيد؟تولتأويلفماتيل:فإذ~10
اإلعراب:فرومذهباذالمعنى«فىمذعباذلهتلت:
فال:هنهتعالى؟اتهأسماهمناسمالالمأذافهراالمعنىمذهبىأحدمافي

كير.شائعوهوالعرب.تقولكماعليكما)´(´اثهامم(ثم

عليكما.الالمتمية`أ`ثممعاه:يكوذأذاآلخروالوجه
قدمفلما0(عليكما)~اإلفراء(~´ومعاهرفثا:فيكرذإعوابه:و~ما

منتالمتوفىتطربالبسملة:وفىالبيتفىا(اسماللفظةزيادةراواالذينالمتقدمينال»هقمن)1(
ء1/16القرآنمجالىاانظر:_.211سنةالمتوفىواالخغثى_»21.ائتوفىعيدةوأبو_»206
).8611الترطبىوتفسيرء1/18الحلبىللمينالمصونوالدر

االسماه.زيادةإلىيؤدىهذاآنفالجوابالكالم:ولعلحذثاءهناانيبدو)2(
وبشروطخاصة»مواطنفىقيامثابعضهافيزادالحروفوامابقيامى»تزادالواالفعالاال~ءالن)3(

:لنحو.كتبفىمذكورةمحصورة
بكما.تنزلبركتهعليكما:الثهامممومعنى:الممى،غيراالسميكونالرأىهذافعلى)4(
تغايراذانضمهإلىالشى»إضافةبابمنليهلمواضافتهالممى»هواالسميكونالرأىهذاوعلى)5(

المدلولالخروطاللفظباحدهمايرادمماذلكونحوبطة<يدونكرزىسعيدقولهم:نحواللفظان!
اللفظهذاثمأراد:هنهءحسنةنكتةوفيه):11/21الفواتأبدائنفىالجوزيةقيمابنقالبه.عليه
أاتمأ.مواعيهاظبلمنىهينقطعالجارىيكماءباق

ارادواغاحينه،فىعليهمالتليمإيقاعيردلملبيداآنهو:للهيلى،لطيفآخرجواب.هناك
تفصيلاانظربالبيت.فيهنطقالذقوقتهفى~كانعليكماالسالمثمقال:ولوا~ل»~
).21•1الفواتأوبداشع»49الفكرنتائجفى:هذا

ينصبانشيهواالملليفعله»محمودآمرعلىالمخاطبتنبيههو:النحاةاصطالحفىاالنحراه)6(
احوالهحبعلي~وجوبااوجوازاالمحذوفأوالمذكور»عاملهعنيتاخرو)نبه»المفرى

-.النحوكبفىالمذكورة
االغراءءهنىفيهبقرواذعليه»المصطلحاالغرا»منيكونالفإنهعاملهعلىبهالمفرى~ماذاأط

نصبهىيجوزعنه.خبربماءوهامبتداأنهعلىاومبتدا،اضمارملىالحالهذهفىويرفعاللغوىه
ن.وااكوفالكاتىعذ«عنهالمؤخرباهاملينصباوبعد«ءالمذكورجنسمن~~.~لحى



االعر:قالكماموجوده:والمعنىهذاءأضمرتهعاملهعلىيتقدمالوالمغرى

هدو~دلوى:المائحيأيهاه

هونكايحمداالسرأيتإنىه

هويمدحونكة```خيرايوذه
.دو~ىدهههل.أراد

.~ف~~~ثم»اللهاصمان~:9قوعى»امصبويجوز

9معناهو~9عناثالله).بسموبحه~:ثلةلةنفي~7•

.اممية~~~عندئبوا.صمالله)».بسم_آأبل.~ه:همت

.ر.مصلامسميةنفي:ثلةدلنفي~97

مراضها~~ءتوصه~ا.~ء»عواضيا~درتوضهقا:قمت

ا~«ر.

ا~در.عنا_~ءءبتوايئ:لةنفي~7•

´اشرعيهولفى:قت

ا(ر~ءعا~~~ا~ثة~ثلثوبعلعنىالحرمترد~بعل~~~

.إ~ثثبعل:يريل

~~اا.~لوة
آثب~~~ر~ءث~ىفى~فقا~.فيثابخلهأايلثنفي

جاريةالاالزهرىخالدالتيخنبوقدءتميمبنعمروبناممدبنىمنلرجامالرجن<متطورمن)1(
للتالمااوضح(انظر:الدلو.فيمالالما»قلاذاالبترفىينزلمنهووااالتح«:مارن-بنىمن

).27المدلةواالنصاف:»674اللبيبومفنىء2/287عصفورالبنالجملوترح<88/4
.22مر)6(التعليقةفىاليهاالقمارةعبقتبصرى»رآىمناعبعاملتقد.يرعلىالنصبجواى)2(

والكوفيينالكاتىمذهبعلىامر-فعلاممكاذ~واذبعد»بالعاملالنصبيجوزانهسبقكما
اللفظان.اختلفاذانفسه(لىالتى>اضافةمنيعدهذاأذ22~5التعليقةفىمي)3(

لالنكارفيهواالمتفهامالكالبى،الحارتبنزفريمدحالطامى»قاتلهنوءالوامنالبيت)4(
البنالجملشرحاانظر:سنت.حتىخصبةارضمنتا»تماكلتالتىاالبلا:تاعو(ال

واالمالى،22ا/2جنىالبنوالخماتص»1/93الراجالبنسولواال،2/27رعمف
.137القطاعىوديوان،2/142التجوية

آ51ا/الطبرىتفير(انظر:قاتل.الىينبولمءالطريقمنالبيت(«ا)

مم



:-ئتى.فىيرس:
اآلني:وقال

ظلم~`´تحيةالالمأعطىرجألمصالحمإنأظليم؟

إصابتكم.يريد:
اآلخر:وقال
اجتالبا´~`واللدىعيافالالقوافىمسرحىتعلمألم
المبرد´~`.اختيا،وهو0بهيوثقمنقولوهذا
الباء؟دخولقبلاالسمكانوكيفقال:فإن~24
0األلفبضمو(أسم)ءاأللفبكر(اسم)لغات´~´:أربعفيهكانقلت:
الشاعر:قالبضمها»واسم)0الينبكرو(سم)

«مباركاسماسماكأثه«

هإيثاركا´أ´بهاثهآثركال

هى(اظليم)وروايةالعرجى،إلىوينبالمخزومىءخالدبنالحارثقائلهالكامل،منالبيت)1(
»9)االاالعول(انظو:ااسليم).الترطبىتفسيروفى(اظاوم)»غيره:وروىافىءالسيررواية
).556ال1الترطبىوتفسير،1/107الشجريةواالمالى،2/27عصفورالبنا.هلوشرح

وكتاب»62ديوانه(انظر:بهن).عيا(فال~ويروى-عطيةبنجرييقائلهنوءالوامنالبيت)2(
).42ا.الشجريةواالمالىء2/121»1/75والمقتضب»336»233ال1ميبويه

.3/121المقتضبانظر:)7(
ص-~لفةثعلبادولىء87ال1للترطبىالقرآنالحكامالجامعفى:االرحاللفاتهذهانظر)4(

الواجز:بقوللهاواستدلهدىءمثلسمى
المباركاممىاسماكوالثهال

اليشاركالمبهاألآثرك8

البيت:فىجمعهالفة»محثمرةثمانيالمبانعدهاالبداةعلىالكبرىالرسالةوفى
كما.ول~مسا»»سمىكذاءساةاسم،مث»سم،

الروايةهذهعلى~قطعفمزةالبيتصدرفىالجاللةلفظةوهمن-القنانيخالدأبوقائلهرجن»)5(

د`~د-دكا´
الترطبيوتفسير»2اا/المصونواالرء1/25المسالكواوضع)»15؟المدلةصاف:االذانظر:

»/ء>~



همقدمهأعجباوعاماه

هسمه``´وتوفاب0المحأبايدعره

والكرأ~´.بالضماألنصارىزيدأبورواه

اللفظ؟فىاأللفحذفتلمتاثل:تالفإذ25-

الخليل`~`وكاذالين.سكوزإلىبهاليومقلدخلتاألفألنتلت:
إلىوملتالباءدخلتفلما0الالذ)(سلماألفهذهيمى~انهرحمه

األلف.عنفاستغيت0الين

ساثردوزا~وبممفىالخهفىاأللفحزنتولمتال:لةنإنه16

المواضع؟

وشربوكلوقعودقيامكلعدفيقال0جدأكالمهمفىكرهذاألنتلت:
كرإذاالشى>ألذاأللف؟لحرحامتخفواكرفلما0اتهبمحال:نىوأخذ
لغير»()`.ليىنحولهكاذكالمهمفى

أدرى»الوالوب:~اليا>فيحذفوذ~أدرالتقول:العربسيبويه`أ`:وتال

رفع.ألنه

أبال.لموالوجه:~األلففيحذفوذه.تللمويتولرذ:

لكرةيفعلونه؟امتخفاناذلكوكاذ0الوذنيحذفوذ~أكلمويتولون:
كالمهم.فىاستعماله

باولخدعواأنهميريد:يأبا.ثيئالمحلإذاالرجل:قرضبمنواقرضاب):-منوبغيررجن،)1(
جدب.عامبانهفوجئواثمءالعام

المفصلوشيح،20ا/المصونوالدرء65لويهنحاالبنوالطارقية»1/87طبىالق~(ازف.
ا.لحمالعربوالن»24ا/يعيشالبن

.166زيدابىفواهرانظر:)2(

لفاتهمثاشهرالعروض،علمحاختمنوأولسيبريه»شيخالفياه.»«ى»أحد~اك~0رم)7(
~.170منةتوفىاءالعيناكتاب

المصونالدر(انظر:الخط.اللفظليوافقاأل)!(بسمفىالخطمنحذفتااللفإن~وييوى)4(
.ممم.

بتصيف.هناوالنقل-4/405»1/266سيبريهكتابانظي:)5(



انفردثموالفراء(~`»والكساثى`~`والمبردوالجرمىاألخفش``´قولهذا
لزمهفيبالباء»السينإلىوصلتلماالخطمنااللفحذفتفقال:األخفقى«

ولمبالواوىالضادإلىوصلوقد-بااللف-زيد~واضربقولهم:الفراء
األلف(~).يحذفوا

االستعمالكثرةمع-الكلمةفىاجتمعقدألنهاألخفش؟يلزمالوهأا

الباءوصولمتعمالاالكثرةبهذاأيضافقوىبهاءواتصالهابالسينالباءوصول
بالسين`أ`.

معإالءوجلعزاللهأسماءمنشىءمعأأللفيحذفونالأنهماتفقواثم

وما-األحدوباسمالواحدهوباسمءربكباسماقرأقالوا:فإذاءوجلعزالله

المواضع`~`.هذهفىيكثرلمألنهاأللف؟أثبتوا~أثبهه

لنق))؟ا(~د:ومرساهأ~مجواهاائلهكابسمتعالى:قولهفىواختلفوا

اسممعهوقال:أثبتفمنحذفت:شئتواناألأل~ءأثبتشتشإنالك_ئى:
ومنلذلك.ثبتفيءمعهكاناإذاحذفتوانمااءالرحيم(الرحمنمعهوليس0الله

حذفت.استعمالهيكثرالذىوهواالله(بملفظوجدتلماقال:حذف

معانىمؤلفاته:اشهرومنمنه،أمنوكانءسيبريهعلىقرأشمى»المجامسعدةبنممعيدهو:)1(
_.215سنةتوفىالقرآن»

~.189~توفىالنحو،فىالكوفةأهلوامامالبقة»القرا»احدحمزة»بنعلىهو:)2(
معانيمؤامناتهأثهرمنالكوفيين»ابرعوكانالكاثى»عناخذاأل<عبدبنيادلىبن~هو:)3(

_.207منةتوفىالقرآن،
الاإل»ألنا~):(بممناأللفحذفناإنماقائل:قالفإن):17/2للفراءالقرآنمعانىفىجاء)4(

لهمضربالواالمصاحف:فىالعربكتبتفقدله:قيلبعدها،االسمابتداهفيجوزعليها»يكت
ادعى.مايبطلفهذاأشباهه»منكثيرفىعليها،يسكتالوالواو0باأللف~ال

وهولالخفش،احدهماآخران:رأيانوبقىاأل)»(بمفىالخطمن!اللفلحذفهنارأيينذكر)5(
دخلتثموكرها)،الينابضممممهواالملأنواآلخماللفظ.منليتالنها~فت:أر
اانظر:قط.ألففيهيكنلمالقولهذافملىالضمة!اوةسالثحذفتثم(بد.ا»فصارتالبا»

.116أالطللنخامرالقرآنإعراب
لفظإلىأفيفتإذاأاللفحذفواال´خفشالكائىأ.جازفتد.ءثابتغيرهنااالتفاقمنزعمهها)6(

.121ا.امرنالدراانظر:ر.الخالتوبممربك»بمنحو:تعالور؟أصمائهمنالجاللة



.دخلتولممم؟يقول:منلغةعلىالين~نلمقال:فإذ«17

متعركة؟واليناأللف
نىاالعتذارإلىيحتجولماأللف<يدخللم(مم)لغتهكانتمنقلت:

فرقالواكما0وخمة~ةأو0كرتينالجتماعستنوانما0األلفإسقاط

حلم``).وحلم:0إبلإل:
ألفاتومرفع0)(اممنىالرملألفدخولوجبولمتال:نإذه18

االفعال؟الرمل

باذ:جواذلكففى
لمكماالرمل»ألفمناألمماهتغللم~سيبريه~أمنىالحارى:قال

إليها(~).اإلضافةمناألفعالتغل
0لالفعالالرملألفاتو)مللألسماء»االخافةأمثلأذكالمه:ومعنى

ونىعمرو«يقوميومهذاقولهم:فراألفعالإلىالزماذأسماهأفافرافلما

~ألمال~~ا)،ا»ة:0(.لما9مدقهمقينالمناديفعيرمهذا9تالى.تول

هذانىتراهالعللأسماه؟ثمانيةفىالرملألفاتادخلواكذلكهلألمماهما

حملواكما0األلفزيادةفراألفعالعلىاأل~»فحملواانه.شاهإذالموسع

لوقوعهااألفعال`~)؟~عربواأنهمترىأالاالفا~:ىاألسماءعلىاألفعال
0´)`األفعالموقعوقعتإذااألسماءوأعملوالها:ومضارعتهااألسماه<موقع

.16ص5التعليقةانظر)1(
اسما»إليها~يضافآ:117ا3(االسماهمناالفعالإلىيضافمابابفىميبديهعبارة~)2(

فلمكالمهم،فىلكثرتهالدهر!فىبذلكوتومعوا..زيد.يقوميومهذاقولك:وذلكالدهر؟
للفعلاملهواغاابن»نحوالرمل»الفمناالسما»يخرجوالمكماهذا،منالفعلينوجوا

وتصريفه».
مىإعرابهعلةانمنذكر»وماءالنسوةنونأوالتوكيدنونيباشرامالذىالمضارعالفعليقصد:)7(

انهالكوفيينكثرويرىاوله»فىبالزوائديرتفعانهالكاثىويرىبعرية»علةاال~مرقحوقرعه
آ.74المدلةاإلنصاففر:وتفصيلهذلكاانظروالجزم.النصبعواملمنلتمريهيرتفع

الفعلعملتعملكلهاوهىالمصادر،وبعضالمشبهةوالصفةوالمفعولينالفاعليناسما»يقصد)4(
النحو.كتبمنمواطنهافىمذكورةخاصةبشروط



علىاألسماءفحملواعمرا؟يضربهذامعناه:عمرا؟ضاربهذاقولهم:فى

فىبيناه~كثير»وهذااإلعراب.فىاألسماءعلىاألفعالحملواكماءاألفعال

آخر.موضح

فلماءآخرهمنمحذوف(اسم)قوللث:أناأللف:دخولفىالثانىوالوجه

آخرا»منهيعرضواأنيتمكنوافلمالمحذوف»منالعوضأرادواآخرهمنحذف
ال«~»»

كالمهمفىوالعوفراأللف.دخولليرغالين؟وسسزأأو~»ذعوضوا

فيعرضون~وفرازين`~)زنةوفرا0̀وزناديق(`دقةزنايقولون:أنهمترىأالكثير؟

~الكالم())أولفى(يا)منالميمعوضوا(اللهم)وقولهم:الهاء(~).مناليا،

النحويين.منوغيرهسيبريهحكاهكثيرىومثله

أو~)والزيادةآخرا»الحذفإلىوالضرورةالحاجةوماقال:فإن29-

وايأهوالواوياى»أوواواإالا~مماءهذهمنالمحذوفيكونالقلت:

لذاالحركات؟عليهمافثقلتاإلعراب»يدخلهماالألنهطرفا؟كاناإذايثقالن

قبلهاواوآخرهاسم`~)كالمهمفىليىأنهترىأالألفا؟صاراقبلهمامافتحإذا

الوارقلبواحتىوخففواأدل(~).دلو:جمعفىقالواحتىاسثقا~،ضم~حركة

ذكرنا.كما-ياء

لمقولهم:فىالحذف»فىاألفعالأشبهحرف،(اسم)آخرمنحذففلما

فارسيةالكلمةوهذهالدهر.ببقا»يقولبلالخالق،ووحدانيةباآلخرةيرمنالالذىهوا:(اال~يق)1(
رجلفهو:المادةهذهمنالعربعندالمتعملاماودهرى.ملحدفيه:تقولالعربوكانتمعربة.
البخل.شدياكانإذازناقى:

معرب.اعجمىالشطرنج»لعبهن(الضرزان):)2(
الزناديق».واصله:وفرزين،زنديقفىالياهمنعوضزنةوفرادقةزنافى~الها»ميبويه:قال)3(
بكثرةللتخفيفحذفتمجملةبعضالميمانالكوفيونويرىالبصريين،رأىوهذااأل)»(ياواصله)4(

.- النحوأ.كتبفىالمنادىباباانظر:به.اقصدنااىبخير!~منااألياعندهم:واملهمتعمال»اال
مبنى).(غيرمعرباأعجمى)(غيرعر~اممايقصد:)5(
العربيةفىليى-أدلوىاصلهءأدلفيقال:قلة!جمحأفعلعلىويجمعبه»يتقىإنا»(االال):)6(

يعلثمأدلى»فيصيركسرة»والضمةيا»الوارقلبيجبإالخمةقبلهاواوآخرهمعربا~
ا.الصرفكتبمنواإلبدالعاللاالبابفييا،الوارقلبمواضح(انظر:اليا».بحذف



الحذفبابفىاألفعالاالسمضارعفلماأثبهه.وما)ع~`´ولمأدرىولم0أك

الخليل.قولوهذاأوال.الزيادةبابفىضارعه0آخرا

(اسم)؟منالمحارفوماقائل:قالفان~30

وذكوغيرهما،والمبردالمازنى~~)البصريين:قولفىالوارالمحذوفقلت:

كما(أسماء)ءذلكعلىوالدليل(قنو):مثلفعلمثالعلىاسمو)كانأنه

وأحمال.حملالصحيح:منومثلهوأقناء(~`»وقنووأحناءهحنوقالوا:

بينهمالفرقوماالراو)حذففىقولهمعلىليلاللوماقائل:قالفإذ31-

الياه؟المحذوفإنقائلوبين
ه> بيندليلهاالتىالمحذوفاتهذهمنجاءمالحثرأانقولهم:علىالدليلقلت:

أبوانذلك:علىيدلكالوار؟فالمحذوفوأب؟)خقولهم:فىالوار<

المحذوفوجعلتعليهما»االممفحملتفيهما»بينالوارفدليلوأخواز؟

د`د`
أسمائهمفىتجدوقد~آنفأذكرناكماهاليا،منأئقلالوارأنآخر:ودليل

ذلك.الوارفىتجدوالءحركةقبلهاياءآخرهما
منالوارحذفتلم(امم)فىاأللفأدخلتأنكزعمتإذاقال:فإن32-

واوا؟آخرهمامنحذفتوقدواب)(~خأولفىاأللفأدخلتال~~`فيآخره؟

فلو0فمزةوأخ)(ابأولفىولكنذلك»القياسفىيجبكاذقلت:

تراهمأالفمزتين؟بينتجمعالوالعربفمزتان»اجتمعأخرىفمزةأدخلوا
إدخالامشتلوافكذلكءالثانيةالهمزةفقلبوااأدم؟واألمار:آدم،يقولوذ:

أدرى.لمواصلهءللجزمأدر)المفىوالحذفلحن.لمواصال~»اك)(لمفىالحذف)1(
ادعر.لمواصلهأيضا»للجزمادع)(لمفىوالحذف

عبيدةابىعنوروىاالخفثىءعلىتوأالبصريين»منعثمان»بنمحمدبنبكرعثمانأبوهو:)2(
_.236منةتوفىالملوكى<التصريفهكتابمؤلفاتهأشهرمنواالممعى»

وقنوان.اقنا»التنو:وجمحءالرطبمنفيبماالعزةو(القنو):الجانب.:(احنو)31

يرجعأألمرونآفالطتعالىكقولهمحكه!والمشهورءاالستفهامفمزةعلىالعطففاءبتقديم-كذا)4(

.76صاخرىمرةاال~لهذاالزجاجوسيكرر).89(طه:ترألالإليهم



والمبرد.ب´`´قطعلىأبىقولوهذاذكرنا.لماوأب)؟(أخعلىالهمزة

الفعل`~`؟منا(اسموزذفماقائل:قالفإذه33

الوار؟فحذشوا(سمو)األملفىكاذألنهجاع؟مل(فعل)`~`وزنهقلت:
ذكرنا.لما

أخذ؟شىء~ىومن(امم)؟اشتقاتىوماقال:فإذ~34

أقوال:ثالثة()`ذلكففى

كما0فالنأاسمالقائل:تولمناألمر،منبنىا(اسمالحريين:بعضتال

رجل.ياالباءابنالقائل:قولمنمبنىا(االبنأذ
عالمةوكأنه0العالمةهىوالمة0.سمةمنمأخوذهوآخروذ:وقال

ا.(وسمتمنوهو0بهالممى

معاهما.أعرفالالقوالذوهذاذ

الرفعةوهوه(التمو)منمثتقاالسمإ،محاو:أبول1ةاال~:والقول

ذكره؟ونعتأى:الرجل،مميتوتولك:المعنى.علىبالداللةثبوتهواالسم
المخاطب.ليعرفه

0واوفاؤه0معتللفعلمصدرارأيتهل(وسمت):منأنهزعملمنويقال

فىتقولالفأنترثة؟وورذ0عدةوعدتولك:ملنىومل،أفيدخله
ادمحاه.مايقضعليهاألفدخولفإبطالاسم:تقول:كما0اعثهذا:

تقول:أذاسمأمغرتإذالوجب0ذكركماكاذلوأنهأ~ى:وعلة

معنةتوفىالمثلثات»مؤلفاته:أثمهرومنيه،ميبعنالنحوأخذالمتنيرءبنمحمدعلىأبوهو:)1(
6.2._

للكلمات.ميزانايجعلوهأنعلىالصرفيوذاصطلحالذى(فعل)حروفمنوزنهيريد)2(
ءالميزانفىيراعىالحذفانالصرفيينعندفالمعروفواالالصله»هراءةالوزن:فىمنهتمحهذا)7(

(افه..يزنهأنعليهفكاذمنه»نظيرهفيحذف
الكوفيينراىوهو-العالمةبمعنىالوسممن»خوذأنهأحدهمافقط:قوالنأنهماالمشهور)4(

قالقوله:فىاوألهناذكرهالذى-الثالثالرأىوامااالرتفاع.بمعنىالمومنماخوذأنهوالثانى
وتفاميلهالخالفاانظرالكوفيين.اوالبصريينراىالىردهويمكنمشهور»ففيرالنحويين،بعض
بعدهاا.وما19االالحلبىللمينإلمصونالدروني:ءاإلنصافكتابمناالولىالمدلةفى:



أبوقالأحد.يقولهالوهذاوعيدة»عدة:صفوتإذاتقولكماءوميم
غيره.يكوذالوهذاإسحاق:

عراب؟9امنالباءموضعفماقائل:قالفإن75-

أقوال:ثالثةذلكففى

تعرب.الوالحروفحرف»ألنهالها؟موضعالالكاثى:قال

معنىألنالنصب(`~؟موضعفىالباء-:قبلهومنالمبرد~البصريونوقال

الباءمنعتفلماءمفعولمنلهدالرالمتالفعلفهذاءاللهبمأبدأالكالم:

قولهم:فىأحمدبنالخليلقالا~ى.موضعتضمنتالتعدىمنالفعل
وأصحابه.المبردقالمايوضحفهذازيدا.جزتمعناه:بزيد:مررت

وأنشد:0الباءموضععلىيعطفوعمرا<بزيدمررتأيضا:الكائىوأجاز

الحديدا`~`والبالجبالفلنا~سجحبشرإننامعاوى
أيضا:وأنشدالباء.موضععلى(الحديد)عطف

سيار`~أبنمنظورأسرةمثلأولقومهمبدربنىبمثلجئنى
وأنشد:

تخالهالعنانبخوار)عنى

مهنداالطاممصقولوابيض

)حردا(أ)با_بحجيردىراحإذا

مرداداودنسجمن~وذا

أقولتقدير:علىنصبالبا»موضحالفرا>:اوقال:62رقيةالطاففىالفراء!إلىاينعثاهذاينب)1(
.1/23المصونوالدرء86ا/الترطبىوانظر:.8الثهبمقل:او:ءالثهبم

مجرورةوالقعيدة~صفيانابىبنمعاويةيخاطباالممدىءفبيرةبنعقيبةقائلهالوافرىمنالبيت)2(
إلىردهأنشدهالذىيكونأنيجوزاالعلم:قال(الحديدا).بالنصبالبيتينشدونوالنحاقالقوافى،
القرآنمعانى(انظر:القائل.بلفةالالمنشدبلفةاالحتجاجفيكونمنصوبا»سيبريهمنهفقبلهلغته!
).1/254عصفورالبنالجملوثمرحء371»112•4»2/338والمقتضب»2/348للفرا»

ء17.»94ا/ميبويهوكابء312ديوانه(انظر:عطية.بنجرييقائلهءاليبطمنالبيت)3(
•.78.2والمحتب»3/153والمقتضب

الضعيفواالحوار):منقاد،فرمىو(خوارالمنان):-التغلبىجميلبنكمبقائلهماالطويل»منالبيتان)4(
البىا:و(المدججلمرحه.ضربا؟اليرعنديديهيضربانوهوالرديان،مزو(يررى).ين.ا(ل

-حدواالسطام):اليف.و(االبيض):لمرحه.القصد!عنيديهيميلالذىو(االمرد):الالح.



ذكرنا».قد0كيروهذا~هز«عليهعطفتمامرفعللباءيكنلمفلو

واحتجوا0الثهبمابتدائىاولومعا«:رفع:0البامرفعآخروذ~`):وقال

التهكفىمعا»:قالوا:)(~).43(الرعد:~اوم~إل~سبحانه:بقوله

.اشهيث

0شاإذ0فاعرفههذكرناهوقد~وأمحابهالخليلقالهماوالقولبعيد.وهذا
.اثه

العرببعض:بعضهمقالأنهوذلكغيره؟ذكرفما:قائلقالفإذ~36

الزائدة؟الباءعلىالبا>أدخلثلمءاثهبم)ذوبدأت0اثهببمبدأتيقول:
جا_ءالحرفهذاقرثم0تفارقهوالالموضعهذاتلزمالبا>كانتتمآ:قلت

تقولوالعربأخرى،0باعليهادخلفي0الحرفنفىمن0الباأذهذاقائلقدر
:المعنىهذافىالفراءأنثمأ.هذا

لتثكلالصيحةتادتهم
بىلمايلقىالوالثهفسال

.ذكرناكماالالم:علىالالمأدخل

غرةأمابواقومفلن

فقاءوا`~أأثنىثمالنصحفمجوا

دوا<اأبتبهمللماوال

اغتا:وأنئأ

رنما(أأزمانمنوأصبنا

عملمناولالنهداود!إلىونبهاالدرع»واالحلق):الهند.إلىالمنوبواالمهند):السيف.
.11170سيبريهانظرالنظم.المتتابعو(المسرد):الدروع.

.62رقيةالطافىكماالبصريون»هم)1(

البعلة،محيتقيمالااليةبهز»واالحتجاج.5اكفىفاعلفىزاتدةصلةالجاللةلفظفىوالبا»)2(
خبرآومؤخرمبتداآنه~~علىمرفوعلفظامبرورومدخولهافيها،زاتدةالباهتقديرعلىإال
بعيد.وهوالزجاج:قالولذاالثه!اسمابتداتىاولالتقدير:فيكونقبله!عما

الزمتهميقول:آلزمتهم.بمعنى:(لددتهم)-الوالبىمعبدبنملمقاتلهماالوافر،منالبيتاذ)71
ويروىالحد.منبهملماوالالكدر،منبىلماشفاءيوجدواليقبلواهفلمااللزام،كلالنصيحة
للفرا<آذالقرمعانىاانظر:حينثذ.فيهشاهدوالدوا،)،البلوىمنبهماوماالثانى:البيتعجز
).2/130فيحالتوبمضمونوالتصريح،2/282والخصاتمى»2/256والمحتب،68/1

ويرويان:قاتل»لهمايدرولمالرمل»منالبيتاذ)4(

عزةامابوايومأفلتن
ازمانناىكراكأنفلقا

،نقازماذمنوامبا
وتقرلبامر:لعيين



آزمانهمعلىكانواللقد
.ترىكماالال)»علىالالوفآدخل
0الثهسمآقول:بأذآهدآ:معاهفياذالأل؟بم~ذبدآت:قولهموآما

الكالمىكاذاذا0الثعروفىآذالقرىكثيرالقولوافمار0القولفمرتفي

~بابكلمنعلهمنيدخلىوآلمالحةم:اسمهبلتو~ذلكمز.>ليل

.كيرومله0مالم:يقولون:المعنى):01324:(الرعد~و~)

الوملى؟ألفتدخلهاممأوكم:قاتلقالفياذه37
0واثنهاذواثاذ<ءواست0وامم0وابة»ابن:وهىآسواء؟ثماية(``:قلت

>ئمزبباببمنيبذ:

منهفتعوضشىءههنهحذفقشداسمعلىإآلالوصلألفتدخلوال
حرفاأوهوالواواليا،نحوهلينحرفإالالمحذوفيكونوالاأللف»
الدليلمعل´~).علىوذلكهاءء(امت)منفالمحذوف-الهاءنحو-مهموسا
عنه:ا~رضىعلىقولومنهالهاء»ترجعوستيهة»أستاءقولهم:ذلكعلى

~أ الشاعر:وقالءاالستيريد~الته~`~)وكاه~العينان1
-تنسهالباسمه»أحيحااعت
-السه´~´صئبانهىأحيحاإن-

وميءااأالااللوامعالدوراانظر:حينثذ.فيهشاهدوالكانوا)ء(فلقديروونه:والبصريون

~~).176)/معالهوا
اانظر:القم.فىو(ايمن~)~ابنبمعنى-(ابنم~)بزيادةاسما»عشرةغير»وجعلهاءثمايةعدها)11

.1/1115اإلعرابصناعةوسرالمبانى»ورمف»1/21المصونالدر
اينعثا؟5اأفعالعلىيجمعانينالألوتنى،~عثيرنانيجوزوال(ممت):العربلسانفى)2(

(بالفتح).ممهقلت:العينوحذفتالفعلالمهىالتىالها»اردتإذاالنك
سنناانظر:.5فليتوفاأحدكمنامفإذاءالمهوكا»أأاهينبرواية:ومعاويةعلىعنالحديثيروى)3(

استه)،العربوالن)»79(طهارة46إ/داودأبىوسفن)،92رن(طها161ا/ماجهابن

).930•2ميبويهكتابتفيرفىوالنكت
وهومؤاب،جمعن):و(المب-~)(وان~ا)»(إنى:ويرمقائله.يعرفولمالوجزءمن)4(

1/33المقتضب:اانظراالمت.كصؤابوالخمةاالنا»ةفىإنهميريه:واأقمل.البرغوثيض
.193./2سيبريهكتابتضيرفىوالنكت(مت)»الربولسان»1/22والمنصف»237و



ذكرها.مرفعهذاوليى0واواويا«اال~خراالمماهمنوالمحذوف

المعجم؟حروفمناآللفعرفتفلمقيل:فياذ38-

واآللفوالواواليا»وهى~واللينالمدحروفبالزيادةالحروفأولىقلت:

بعضهناو0مهنبواحدإالاالعرابيكوذفال0والمدالهمزفىتقعألنها

لعلل~اليا«وكذلكالمرفع،هذافىآوألتزادالوالواوحركاتهن.وبعض
العربكالمفىوليىءسدكةاالتكوزالواآللف0ألفافزادوا-بعثتراها

مبدلة:أوزاتدةاالاآللفتكوزوال~الكالمبامركما~أملىألف

أشبهه.وماءوذاهبفاربقولك:فىتدةفالزا

وبيع).(قولمنآلنهوباع؟قالقولك:فىوالمبدلة

سدكة<بعدهاالينووجدواهباكنيبتدأوالهسدكةاآللفوجدوافلما

مها.مخرجهالقربفمزة؟مارتمحركتإذاواآللف0اآللفحوكوا

فمزة؟وهىألفامميتهاولممقال:فياذه39

وليتألفاءسميتهااآللفبصورةاالاأبثتصورالالمهمزةكانتلماقلت:

نىوعيثا0أخذقولك:فى0الفعلمنفاءتكوزالمهمزةآلذلهمزة؟كااآللف
أذتوىأالكذلك:اآللفوليت-قرآقولك:فىوالماء~لقولك:

مجزومأكاذإذاوالمهموزيخثر.ولم0يعلمقولك:فىآلفهمحزفالمجزوم

حدكمحيححرفلهمزةفايخبأ؟ولميقرآهلمقولك:فىهمزتهسكت

المعجم.حروف

0امرةقولك:وفى0مر)(اةفىالرملآلفزيدتثلمقاتل:قالفياذ40-

ذلك؟منشىءآخرهمنيحذفولم

باذ:جواذلكففى
اذا0واو.الرمنفىفتكوزواحدة؟حالةعلرتبتالالمهمزةآذأحدهما:

اذايا»<الجروفى0امد~رايتقلت:اذاألفا«الصبوفرءامرةهذاقلت:

0قبلهاماعلىحركتهاوألقيتحذفتها،خففتهاواذا0بامرىءمررتقلت:
اآللف.بخالفعليه<مولالحرفبمزلمةفصارت



غيره؟إلىأضيفحتى-بنفسهيقومال(امرؤ)قولك:كانلماالمبرد```:قال

فأدخلواءفاعلإلىتحتاجكانتإذاألفعال؟أشبه~سوءامرؤهذافتقول:
~0أ~0.ء.،
جلقالومرأة.مرءءوهذاوامرأة.امرؤ،اههفقالوا:الوصل!الفعليها

،1169(الناء:اهرؤهلك~إنوم)ء24ااألنفال.ووقلبهالموءوبيناسه:

الشاعر:وقال
وعارا`~´إبةبرأسهمحصبنبناتلهشبالمرثىإذا

حال´~`،كلعلىالراءفيفتح~امرؤهذايقول:منالعربومنالفراء:قال
وأنشد:
وبينهبينىوالشامامرؤ~بى

تعالى.الالشاءإنآخر»موضعفىتواعاذكرنا(~)»ماغيرلغاتوفيه

قلت:إذاالوهلفىذهابهفمزة:وليستألفالراثاأنعلىالدليلومن
البيتوزنامتقدمةإلىعرالثمااضطرإذا-يجوزوقدابن.وهذااسم»هذا

الشاعر:قال~اختياراال~ضرورةاأللفيقطعأن

<؟ربر.:نننى،فز.ذمالكجذمفىبالمخرس)ناوما
الرملألفبالفماشى»ءمنهينقصلمامرؤقلت:افإن:2أ8ا1ائقتضبفىالمبردعبارةنص)11

ذلكعلىوائدليلتخفيفها.يجوزالتىالهمزةأجلمنآخرهقبلمااتباعفىلتغيرهذاكفإغالحقته؟
عزقالكمافاعلم،مر»وهذاءفاعلمامرؤهذاتقول:انكترىاالل!1-إلىمعالمنانتقالي
االسمهذاالرمل)لفلحقتفإغاءومرأةامرأةمؤنثه:فىوتقولال،وقلبهالمر»بيناليحولوجل:
لك~.ذكرتهماينااملذيروالتفاالنتقاللهذا

العيب.و(االبة):القيس،امرأيمىيعاديهكانرجأليهجوالرمة»ذوتانلهالوافرىمنالبيت)2(
والن،2/232التوضيحبمضمونوالتصريح»200ديوانهاانظر:ا.براسه(عقدنالبيت:ويروى
ا.وابالعرب:

(مرا).العربالنانظر:)7(
(مرأ).العربالنانظرالطويل.منالبيت)4(
(مرا).العربلمانانظر)5(
اصله.الشىءا:واجذمالمرذول.و(الخرحى):اال.حوص.قائلهالطويل»منالبيت)6(

سماا.العرب:ولسان1/021المصونوالدرء1/100الترطبىوتفير،193ديوانهااننى:



اآلخر:تالكما0األفنقع
شيمأآحنإئينأرىالأال
آخر:وتال

هالقحنكلمبرا؟نفى:ياة

هافتراق(`)إلىإثنينوكل6

كثير.ومثله

جعللمفقال:ءواأللفهالمهمزةامرمنآنفاقلناهفيمامعترضاعترضفإن

هىقلت:ألف)أوفمزةهىوهلأو~~`)المهمزةالعربيةحروفواضع

بعدها.)لفأتىقدأنهذلكعلىليلواالءفمزة

ءواحدةصورةعلىأحرفثالثةعلىكانماأوألوضع(العين)`~)قال:فإن

الإذأوأل:يجعلهاولمالمفردات«معالمهمزةذكر~ال~أ´ءالمفرداتذكرثم

لها؟صورة
أحكام:وأربعةصور»ثالثلهاالمهمزةقلت:

واوا`ال´.قبلها:ماانضمواذاألفا´~`.قبلها:ماانفتحإذافتكونصورتها:)ما

يا~~`.قبلها:ماانكرواذا

~ح،1/248والمحتسب،4.2زيدأبىنوادراانظر:بينة.جميلقائلهالطويل»منالبيت)1(

).2/766التوضيحعلىوالتصريح»9/19يعيشالبنالمفصل
).1/248المحتسب»2/475الخصاثص»5/747معالهواهمعآانظر:القائل.مجهولوجزء)2(
).117.1االعرابصناعة(ممرفىجنىابنذكرهوالجوابالسؤال.هذاعنالزجاجيجبلم)9(

فلماءقبلهبماعنهلالهتفنا»الرملفىويحذفاالبتدأ»»فىبهيتبلغحرثاارادواإغااإنهمفقال:
كثرفى-فيهاالعادةن7ألهمزة:جعلوهعنهالغنىمعواطراحهحذفهيمكنحرفعلىاعتزموا
انهمولو....زائدة.كانتذالمبهافكيفامل»ذلكمحوصللتخفيف»حذفها-االحوال

ص~.حذفتكماالحروفمنغيرهايحذفلمالنهحذفه:امكنلماغيرهامكانهافىادوالى
اهيدى.الفراحمدبنللخليلالعين»كاب)4(
.29ص4التعليقةانظر)5(

و~ل.قرأ»مثل:)6(

ووضؤ.بطؤ»مثل:)7(

دد~.بدكأأمثل:)8(



ومحذوفة´`´.ومقلوبة»ءوملينةمحققة،وتكون
فجعلهاالثالثى،منكثركانتاالحوال»وهزءالصورهذهلهاكانتفلمأ

~،~.
فعأل؟ا(بسممنتبنىهلقال:فإن-4ا

يقال:أنهذكرالنحويينبعضأنإال0بهتكلحتوالالعرب»تبنهلمقلت:
سماعا´~).ال0قيامثاقالهوهذابملة.أبملبسملت
فىوليىباسم،اقرأقولك:فىالكتابفىاأللفأثبتلمقال:فإن«42

ألف؟اللفظ
األلفوتركتالباء»أدخلتثمالباء»دخولقبللفظهعلىكتبتهقلت:

حالها.على
اسمليسقولك:فىالكتابفىالجركافهعيحذففهلقال:فإن~43

اثه؟كاممم
آنفا.العلةمنذكرتلماالكاف؟معوالالالم»معأحذفهاالقلت:
والللرجل،قولك:فىالجرالممعاأللفتحذففلمقال:فإذ~44
الحروفاستوتوقد0وكالرجل0بالرجلقولك:فىوالكافالباءمعتحذفها

اممم؟قولك:فى
~رةألنالصور؟اجتماعكرهوا:النحوهنبضرقال0جوابذلكوفى

.كذلكوالكافالباءوليتاأللف<ثمورةالالم

قاممثل:واالمقلوبة)وبئر).فامى(فىوبيرخاصمثل:واالملين)وسرل.واخذقرامثل:الحققة)()1(
يرض.ولميقم،لممثل:و(ا~و-)اأهن).ءبيعقوم،(واصلها:وآمنوباع

وموا،واحثلفظامنهمافينحتوناممين~ون9أنهم~ىالنحت؟بابمنبملةبيمل(بمل))2(
وقدمولدة»لفةإنهاوهيلل:بسملفىقالبعضهمانجرمفال.الزجاجقالكما-~ي

ر~:ابىبنعمرقولفىالشمرفىجا»ت
المبسملالحديثذاكحبذاأاللقيتهاغداةليلىبملتلقد

المصونالراانظر:والمطرز.ثعلبومنهمموالق»(نهايقل:ولمنقلهااللغةاهلزمبحاجالزوي
(بسطر)).العربوالن،17/1



مغمومةثالةتكوزوتد0االبتدا.نى(امرىه)نىاألفكرتتال:نإذ
ثالة:ممةاألفنتممهاتتلالفعل:نىتقولكما0امرؤهذاتولك:نى

الزم.نيرشىءعلىاألفآبينلمالزق،غير(امرى~)نىالمتتلت:

الكر؟دوزوالممالفتحعلىبيتهأالتال:نإذ
المرافع؟هذهنىكرتاأللفأذذكروتد0هذانىجواباتتدمنقد
اآلكين.اللتقاه
ومل؟أفأنهاعلىالدليلنماتال:نإذ~45

0ا~نىذهابهاواالنى:الدرج.نىذهابهاأحدمما:أليالذ:هتلت:
تعالى.ائهما<إذ0فاعرفه~وبنى0سمىتولك:نى

ومل؟أفلقبوماولمتاثل:تالنإذ~46
باذ:جواذلكننى
بعدما<بماتبلهاالذىالكالمتملألنهاومل؟أفلقبتالكونيوذ:تال
الدرج.نىوتذهب
بعدها.الذىاالكنإلىبهاتومثلأل»بذلك؟لقبتا~يوذ:وتال
العلةوذكرت0الرملأفيدخلهاأسماهثمانيةأذذكرتتال:نإذه47
الوملى؟أفد~اممكلنىالمحذوفنما0ذلكنى

موضومذابا~،شرحووعدناالباب،أولنىذلكبعضذكرناتدتلت:

ذكره.
وممايمى``´>ممىمن)مراه(اسم)تولكنىاألملالكونيوذ:تال
ثماأللف.فم0يموتال:ومن0األفكر0يمىتال:نمنيمو.
0يبنىبنىمن:(ابن)نىاألملوتالوا:0اإلعرابوجوهنىوغيروههمموا

علوتمثلءوسميتمموتمنه:تقولوالعلو!االرتفاع:(السمو)(سمو):العربالنفي)1(
الكوفين،نعنداالصميكوذهناالزجاجنقلوعلن_»1ثعلب.عندوسليت»وملوتوعليت
عنهمالراىوهذاواالرتفاع.العلوبمعنىحينئذويكونضرب،بابمنيمىمممامنماخواا
فىتفصيألالخالفهذااانظرالمالمة.بمعنىالوسممنأنهمنممندعمالمشهورجانبإلىغريب»
).4/ط1الترطبىتفسيروفى:بمدها»وما19أ/المصونالدروفى:اإلنصاف»مناالولىألمدلة



بهذا.الباقىوشبهواألفأ»فيهزادواثم
وكاذالرفعة-وهو-المومنألنهواو؟منهالمحذوفالبصريون:وقال

وأجذع)،(جذعكأمماء،قولهم:ذلكدليلالعين؟~(ممو)
قولهم:ذلكدليلالنون؟محركة(بنواأصلهوكانواو<(ابن)منوالمحذوف

ا.(أبناهوجمعهءبنون
قاطع؟دليللكوليىياه<المحذوفأنتنكروماقال:فإذ48-
منالمحذوفعلىفيتدلوأشباهها،بنظائرهاعليهايتدلاألشياءقلت:
تأنيثفىفاألختا؟(أختاختأنيثأنكمأت)ء(نابننيثفيبنطيره؟ا(ابن

واو«خت9اذكرهوالذررأخمنواا«تأوف0االبنتأنيثفىالبنتنظيراألخ
هوالذىابنمنالمحذوفيكونأنسرتبوكذاكأخوان.لقولك:خالف؟بال

جيد.قولوهوالمبرد´`´ءأشارهذاوالىبأألخ<لثبههاواوا؟البنتتذكير
فىماذكرناوقدالهاء،فحذفوا(ممت)ءوكانها،،(است)منوالمحذوف

ذلك.
القم؟نى(ايمن)ألففىتقولماقال:قالنإذ~49

.نه،ليممل:الرملنىذهابهاذلكعلىالدليلومل:أفهىتلت:

االعر:تالكما

ندرى(ا´مااثهليمنوفريق:0نعمشدتهملماالقومنريقوتال

مكورة؟إالتكوزالاألسماهنىالرملوألفات0نتعتهانلمقال.نإذ

الحروف،شبهفي0فقطالقمفرإاليكوذال0اثهايمتولك:ألنتلت:

ألفه.ففتحت

ومل؟أفوهى0التعريفالممعالتىاألففتحتنلمتال:نإن~5.

.)1/29القتضبانظر)1(
والمقتنبأء4/148»3/3.5وميبويه»94ديوانها~:نصيب.قائلهالطويل»منالبيت)2(

.41713والخصائص،9./248/1،2



جوابان:هذافىقلت:
اممعلىتدخلالوصلوألفات0~فعلىداخلةاأللفهذهأن:أحدهما

واألفعال.األسماءعلىالداخلةالوعلىألففغتحوافعل؟أو
فىوهكسوراالحلم»قولك:فىمضمومايقعالالمبعدماأناآلخر:والجواب
وليىكسره»أوبعدهماضمةمعثقلتضمرهاأواأللفكروافلوالعلم.قولك:
منفراواالفتح؟إلىيعالونهافكانوابحاجز»ليىوأالكنماكنة<المإآلبينهما
كلها.الحركاتمعيصلحالذىألفتحعلىفبنوهاءفمتينأوكرتيناجتماع
ممأ.وقعتاأمالالم»علىاأللف)زيدتقال:فإن~51

جوابان:هذاففى
(ال)فقولك:يف؟المتعرمعايحدثانمعاءدخلتاوائالماأللفالخليل:قال
بمأوصلهماربماالئاعوترىأالمعنى``´!أحد~حرفوكلوبل.وقدهلبمنزلة:
ألنئمأعر:قألأعأدهمأ»ثمدهمأ»به

«ألعملفىالمروىلطاهيناقلتال
-بألوأامحقناذاوعجلذا»دع8

•`~´بجلمللناهقلإناا~8
ألفهعليهادخلوافيءساكنةوهيللتعريف»هاوحلا~مبلآخرون(~):وقال

الوصل.

ةهمنىكانتلوفيلممفتوحه!أنهابدليلقطع!فمزةل)1(فىالمهمزةكونللخللالرأىهذاوعلى)1(
وأذوحدهاءالالمهىالتعريفاداةانالنحاةومتا~وسيبرمهومرىاالصل.علىلكسرتوصل
بالساكن.للنطقاجلبتوصلفمزةمعرالمهمزة
ا.النمطفيه:قلعرفثنمطفقطالالماوتعريفحرفالمالك:قول~ابنعندالنحوكب(انظر

و(ببى)-حر«>بنغيالنإلىينسبكما~ديوانهفيولى~الر~ههزىإلىينبرجن»)2(
ألمعروف.الخلومو(بخل)ويروىوكفانى.حبىبمعنى:
منلهلم:حتاجلمأالشحم»زهألتمر«فأ`م~لءالشحمبأأأراد:فإنهبذل،قوله:فىوالشاهال

»3/395ميبويهانظر.(االرحرف.عادةذكرهنفاممتالمااثمحم(الفىاعادهاثمن»الولىمهإط
.ا.9أأ/والخدأئصء9أ/2ء84أ/والمقتضب،اآ7.4

).1(التمنيقةفىذكركساسيبويه~هو)3(



مذهبكم؟علىالحروف»بينمنالالماختيرتلملهم:فقيل52-

قولين:ذلكفىفقالوا

وهافاختارفامتخفوهاء```»حرثاعشرأربعةفىتدغمالالمأنأحدهما:

للتعريف.
اإلضافة؟فىوجودهالالمومعنىءباإلضافةآ-.تعرفأنهاا~خر:والقول

االسميعرفواأنرادوافيلعمروىغالممعناه:عمرو؟غالمقولك:أنترىأال

آخرا.تعرفالتىبالالمأوأل
الموضعهذافىذكر»عنأغنانا-متقصىإحكاماالبابهذاأحكمناوقد

وفقلمنغنا~ذكرناوفيماواختصارهإيجازمرفعهذا~ذآخر:كتابفى

التوفيق´~´.وبالثهأفهمه.
وء«

الرىبنإبراهيمإمحاقأبواإلمامالشيخقالألالرحيماترحمياشبسر9

ر1~لز«
اممه:جل9ألاشتعالى:قولهنىالقوله

االمم؟هذا~ماقائل:قالإذا~
تألوالذىوهواأللوهية،ذوقال:أنهعبامر(~´ابنعنروىأنه:فالجواب

ويذركطمر:عباابنوقرأأجمعين.الخلقإلهوهوتعبده«أىالخلق:

يعتث.فرعوذوكاذقال:0وعبادتكيريد:آ´أ`.1ا(األعراف:وآآلقتك~
قولهذاومن0اآللهة)إله(الثهقال:أنهعمر(~)بنميىعنروىوكذلك

نيماتدغمالتىعشراالربعةوالحروفءالقمريةالالمعكممالشمية،بألالمادالممذهوتعرف(ا)
ذآ.ل-ظ-ط-مر-ص~ثرهس~ز~ر-ذ->~~--اتمى:

~اانلمازولذابسرال.التمالى:قو(علىالواردةسؤاألبعيناالرعناإلجابةانتهتمناإلى)1(
6الرميرحمنالاثهبم9بقوله:ا،جديثبد»اا(الثهالجاللةلفظعنالعشرينسلةاال

_.68منةتوفىاالمة،حبرتير»الثهومولعمابنعباسبنالثهعبدهو:)3(
إلىأينشاالقرادةهز»تنبكماا.(الهالربالذم<88.1الترهبىفى:وتفيرهاالترا»ةانظ)4(

).36714المعيطالبعر(انظ:رانى.وعلرمسودابن
_.14»ستتوفىالحضرمى،إسحاقابنتالمذةمنبمرى»القفر،سربنميس:وموا(ه



بة:رةتالتبد:اذاته:تنالذالعرب:
الالماهالفانياتدللله8

ال)لهى```منواسترمجهن~زال

عبادة.يعباهعبدهكقولك:إآلفة؟يألههالعباالآلألهيقال:~ىءمنيريا:

فيه`~).النحويونوانحتلفه
فقالوا:والالم»األلف~دخلوافعال؟على(إله.كانسيبويه`~`:فقال

تعالى.(الله)فقالوا:الالم!فىالالموأدغمواالمهمزة»محأفراثم(االاله)»

األناص»:فقالواوالالم؟األلفأدخلواثم(أناس)»قولهم:مثلهااوقال:

الشاعر:قالاألصل»علىبهيجاءوقاالناس.فقالوا:ةالهمنحذفواثم
•اآلهنينا(~´األناصعلىيطلعنالمنأياإنال

وقاالمحذوفة»المهمزةمنعوضنهماكوالالماأللفميبويه:ماهبفعلى
-امسمهألنمنه؟حذفهوايجوزوطءيفارقانهالا__مهروذ_كأ-~صارتا

اهلفىيشركهالو~ه»بهمنفردوهواألسماءهالئومباينهثناؤهمجل

كبيرا.علو.اههتعالىغيره~االسم

،165ديوانه(انظر:المخرج.لتقاربماء!الحاهأبدلالمادح!وهو(ماده)جحواا~»):ربزء)1(
).1/25والمصون»256ال1والمحتب

(اله).العربولسانبعدها،وما1/27المصونالدوفي:تفصيألالخالفانظر)2(
كتابه:فىذكر~رأيانالجاللةلفظاشتقاقفيليبويه)3(

االلففيهادخلفلمااء(إله~اعلمواثه-االسم«وكانقال:حيث)!21/195فىاحدهما
هومابمنزلةيكونانيقويهعاايضافهذامنها<خلفاوالالمااللفوصارتءااللفحذفواوالالم
ذلك:انامىا.ومثلالحرف»نفسمن

الهقولهم:منالالهينحذفوااكماقال:(اله).فيهاالصلانذكرحيث)7/498أفىوالثانى
قالينوون.وذلكاللسان»علىالحرفليخنفوااالخرى!والالماالضافةالمحذفواابوك»
العينكانتكماالمين»مكانمارتإذساكنة!الالموجعلواالعين،فقلبواابوك»لهىبعضهم:
مخيروه!هيثبهذلكفعلواواغامفتوحاهإاين)آخرتركواكمامفتوحا،االسمآخروتركواءساكنة
بعدها.وما)4/240(المقتضبماهشفىهذاعلىالمبردتمليقاوانظركالمهم~.ا.~.فىلكثوته

ء2/9.5/121يعيثىالبنالمفصلىشرحالحميرى.(انظر:جدنذوقائلهالكامل»مجرو»هنالبيت)4(
.1/126المصونالدرء124،2/12•1الشجريةاالمالى،7.للزجا.جىالعلماهمجالو



كشىءمعهفهما0والمألفمنهيحذفال(الذى)فيقائل:قالفإن2-
واحد؟
تقول:منعوت؟كلعلىجارنعت(الذى)ألنهذا؟يشبهال(الذى)قلت:
واحدا،موضعأيلزمفال0لبستهالذىالثوبولبسترأيته،الذىالرجلرأيت
´`)(الذى)فصاروالالماأللفدخلت(ى)»وزنعلى(آل)األصلوكان
لدخوله-(الذى)ففارة~آخو`~`موضعفىتراهاوأقواللغاتاالذى)وفى
ذكرنا.هاعلى0تعالىاتهاسم-شىءكلعلى
ماعلى(يا)فأدخلوا`~´«لىاغفراتهياالعراب:قالتثلمقال:فإن~3
اإلشارة<تعريف~ف(يا)ألنالرجل؟يايقولون:1ووالالم،األلففيه

تعريف؟علىتعريه~يدخلثلم0االءمتعريف~فانوالالمواأللف
محذوفمنعوضكأنهماوصارتايفارقاذ»<الوالالماأل(ف«كانتلماقلت:
عليهما،(يا)فدخلت0محذوفينيوجدالمإذاالسم؟بناء0»كأنهماصارتا
األسماء.علىدخلتكما
فقال:الشاعر؟ا:لتى)على(يا)أدخلفقدقال:فإذ~4
عنى`))بآلرملبخيلةوأنتقلىتيمتاآتى،،اجلكمن

رأىلماوتشبيها:ذكرنا،ماعلىحمأل(التى)؟على(يا)اأ.خلإنمأقلت:

الذمتين.والالماأللف
«

يفارقانهما؟الوالدبران)`أ´(النجمفىوالالمفاأللفقال:فإذ5-

(لذى).المربلسانانظر:)1(
اانفئر:اليا»).ابتشديدالذىالزال)»(بكسرالذالزال)»(بكونالذاأل.ى،هى:اللغاتومذه)2(

(الذى)آ.العربلسان
ايضا:وانظرلى~.اغفراألياتقول:العربالكساثى:اقالا:(الها~بالذفي)3(

.241»4/239المقتضب
).2/8يعيثىوابن،4/241والمقتضبء19712سويه(انظرقائل.لهيعرفولمالوافر<منالبيت)4(
يا)ء(ا~مرمنهواحدبنوعخصثمالمما»»فيالكوكبعلياللغوىأهلهفيا(النجميطلق)5أ

الن(انظر:القمر.منازلمنوهووالجوزا»ءالشريابينغبما:و(الدبران،الغلبة.تلثافمار
دبرا.نجم،العرب:



بغيرهالشوتيدبرانأمابه:ويقالءوالالمباأللفا(الدبرانالنجملهذايقالقلت:

منه.والالماأللفيحذفوقدءدبرانله:يقالثيئأدبر``´ماكلوليىءوالمألف

فإذاغير»ال(الثريا)يقنونفإنهموالالم»باأللفتالوهفإذا(النجم)وأما

نجما.صاروالالماأللفحذفوا

وجهعلىشيئايدفعالألنهذكرت؟مالكلمباين(ا~)وقوللشه:

فىبهلحلموانوالالم.األلفمنهيحذفوال0غيرهعلىيقعوال0الصدفة´~´

قدالعربأنترىأالملتبس؟غيرمعروففهووالمألفغيرهن~نح

اليمين:فىقولهمذلكهنغيره»فىتكونالأشباءاالسمهذاخصت

وجل»عزا~اسموعلىءبهمحلوفكلعلىوالواوالباءفيدخلونا!(تاشه

تنت~لى:م~~قولهإلىتوىأالتعالى؟اثهاسمذ~إالبالتاهيحلفونوال

الشىءألناالسم`~´؟هذاغيرفىالتاهتوجدولم)85ايوهف:ير~~~~

وستراه.0لغيرهليرما،نعوهكاذكالمهمنىانفردإذا
نيحذنوذ0أبوكللهوذ:يريدأبوك<الهيقول:مزالربمنميبويه:تال

االعر:وتال0`)´الالهينإحدى

نتحزونى´أ´أيآنىأنتوآل0عنىحبىآنفلتآل0قمكابن0ال

.تبعه:مأحبهأئرجرأدبوأأ:أ

.واضحغيروالمعنىءباالملكذا)2(

ترب~تالرحمن»:فقالواالكعبة؟إلىالمضافةا(ربوعلى(الرحمن)علىدخولهاالربهنوورد)3(

.)117الدانىالجنى(انظر:.تحاتك:قولهمشذود~وحىالكعبة»

المحذفواابوك»اله:قولهم«نالالهينحذفواكماالواراوحذفوا:)3/498ياميبويهكابفى)4أ

.ذوون~وذللئهاللسان»علىالحرفليخنفوااالخرى!والالماإلضافة

ء42القرب•<319<13إ2!لشجريةمالى9ااا،ظو:.ا´.هدرا:ىاالصبعذوتاا»ا(بميط»منالبيت)9(

).483»471ااعصفورالبنإإلملوشرر»288لم2واخصائص»71جاجىلكالعلما»ومجالي



الالم.فحذفءعمكابنشهيريد:

المحذوفة:الالمفىالنحويونواختلف

منبالحذف)ولىوالزائدءزائدةألنهاالجو!المالمحذوفةبعضهم:فقال

يحذف.واليضمرالالجوحرففإنلهم:فقيلاألصل»

الالجرحرفكانإذاإل~؟الموبقيةاألصل؟المالمحذوفآخرون:وقال

اهرالمفقالوا:مكسورة؟الالملكانتتزعمونكماكانلولهم:فقيليضمر.

(ته)؟قولك:فىكسرتمكماكسرتموهاءأاللهم:فقيلمفتوحة.الحنى~`)مع

قبلها.للكرةياه؟الالمبمدالتىاأللفالنقلبتذلكفعلنالوفقالوا:

تدخلثموئهة،إلهفتقول:وأفعلة)؟(فعآلعلىيكونالقولهذافعلى

ميبويه.ذكركماوالالم»األلف

فيكونصفاته؟مجرىيجرىفإنهعداهوما0تعالىاثهاسمهووهذا

قولفهذاأشبهه.وماءعلممنواالعليم)قار»من(القدير)كءاشتقاقه

ومفزا».مرادهاتضحوقد0سيبريه

ثم(فعل)»على(الء)كان(إله)~نفذكروا(ثعل)»كاذ:آخروذوقال

المبرد.يختارهقولوهذاترى(~`.كمالفظهفصار0والالماأللفعليهدخلت

ءاسمفهومخلوق؟كلمنواباذ.تعالى،لثهتعظيثاكانتآخروذ:وقال

محبامى.ابنقولعلى~فعلمعنىفيهكانوان

أئضمير.موأئحنىأأأ
منقلبة(ولكنهازائدةوليستالكلمةاملمنالقول~اعلىفااللفاحتجب،اىليامأ:يلوهآلء)2(

بعدها،الالمفىالتعريفالمأدغمتثما،(الالهفصارالتعريفحوذ>عليهدخلثمواوا،عن

شعل.هو:القولهذاعلىووزنهال-»وفخمتاإلدغام،شروطالجتماع
بكرإالمة-للثمى:قيلومنهءتفعاماى~ها:الال»هن:أنهإلىذهبمن0العلماومن
معبود..إياهاال~ذمموقيىالرتفاعها،-وفتحهاالهمزة



ا~ا~هياكاو-كا:تعالىاألقولفىتقولفما:قائلقالفمان-6

منالظرفتجعل-الدارفىابوكزيد:تقولوانت»)3:(االنعامكالخراألروبي
`مد»0`10 .رمد0حبى

فيهيقا~رانبحارفلما،االرفىوفىالسمراتفىالمعبودوهوالمعنى:لهقيل

وهركل:قولهعلىالكالميتمانويجرز.االفعالتتجكماالظروفتبعهفعل

.واالرضالسواتفىهو:فتقول!ابتداءتضمرثم»الا~

:يبتدئثمءكلا~ا-فيا~وهر9:تولهعندالكالميتم:توموقال

التعالىاألالن!يمحالبميدوهذا،كلوجهركمسركميعلماألرفيوفيط

.ذكركما-مكانمنهيخلو

عندذللثعلةذكرنافقدالالم؟حالتىااللففتحتولم:حالفان»9

.األلفاتذكرنا

اإلعراب؟منموضعهوما:ة`ئلقالفإن-ا0

وأ~»األبتقيةائىات:ومعناه!إليه(اسم)بماضافةمجرورهو:تلت

.آخرموضعفىووجمهااإلضافةذكرناوقد،تعالىاألإلىالتقية

:نحو!االسعادمنالمانفيهمادونوجلعزاألاسمفغمإغا:قوموحال

.خلقهمنلهومبايزأ»تعالىألتعظيمأ!أشبعهماوما»واللحمالليل

واألاط:قولهشىالتفخيممنومنعتهاالسمهذافتحتولم:فاللفمان-اا

ئغم)~124:االنمامالكلاألرملأويهآمثأنؤئحننؤمنلنآلواآمهجآءمهم

الثانى؟يفحمولم»االول

جازفحهاوضمهاالسمقبلكاسرواذا»ضمةحبلهاألولالن:قال

.تغنيمها(``يبزلمكسرهكانواذا»مفخمها

ماتعظيثاءالتفخيم:.الجاللةلفظيعنى-العبهوحكمبعدهاا:وما1/27(المصوذالدمفر0جااا)
قلته.ما8يرولكنهالتفخيم»اطلققدمغشرىالزالقاممابوكاذوذفترقق،كريتقدمهلم

كا..خالفهعلىالعربالذعش»:ليروهذاحال»كلعلىيرقتهامنمنهماذالبقاءابوونقل
تريبةأى-ممآلتةفتحةتقدمهإذافيماخالثاالقرا»ةاهلونقل-مخشرىالزذكرهكما-كابرمحز



ذلك؟ولمقال:فإن12-
والتفغيمءمتفلةوالكرةالفتحةوكذلكمتفلة،الضمةألذقلت:

كرة.كانواناللغو،فىواحا.مجرىالالذفجرىمتعي؟
عنالقريبالقريبالرحيم:الرحمنقال:أنهعباسابنعنروىوتد

عاند.عنالبعيدوالبعيد.حب«
اتهاسم(الرحمن)قا~:أنهوذلكجيد:قولالخراسانى(`´عاءعنوروى

كلدونلهالرحيم)(الرحمنليكون(الرحيم):إأيهأفيفلاخت.فلماتعالى،
بهتمىفلمأءشهاسما؟.~نحمنالأناء:عطمن.لتولمذ~و~~«د؟0

لغيره.ال0شهمجتمعانالرحيم)(الر-.منئيكوذ~(الرحيم)؟إليهأفسزميلمة

الرحيم.الرحمنله:يقللمالرحمن،له:يقالالذ.ىوكاذ
ا(رحمنقال:أنهوذلكأحن<قولاملب`ا´_ىبنأحمدعنروىوقد

اجتمععربى،اسموهم(الرحيم).إليهأضيفثمفعرف،(رسان).شهلغير
يهجوالخطتىبنجرييقولوأنشدعربى.اسمرأتعبكان~لذى~ال~~~

األخطل:

عباءكمتشرواآو0ا~جدركواتللن

هجرتكماايرينإلىتتركونأو

ضمراثا`~´الينبوتتجعلواأوبالخر

بآثاقررحو_نملبهمومسحكم

حتىطوجهيه:احدفىالومىكقرا»ةوذلكيفحمها!منومنهميرققهاءمنفمنهم-الكرةمن~
ال.جهرةالثهنرى

التهجدمنويكثريغزو،كاذمفسر»مى»المتبيتنزيلراسانىء8اميمرةبنملمبنعطا»هو:)1(
.1/57الطبرىتفيرفى:هناقالهماوانظر~.135منةوتوفى_،ه.سنة>_ليأل،

سنةتوفىوالمجالى»الفصيح»مصفاته:أثمهرءالكوفةنحاةمنيحى،بناحمدالمباعىابوهو:)31
اانظر:المبرد.إلىأيضاينبكما»1/191الترطبىتفسير:مىالقولهذاا~7~.391
).157.1صاظكلماتمعانىفىالزاهر

ا.كماعباهمنبدال(عبا»تكم)ويروىا~.هنعفيو(اينبرت):-اليبطمنالبيتان)7(
جرييديوانالعبرانى.(ا~أملهعلى-بالخا»~و(ر~ن)(الديرين).منبدالو(القين)

)47رقيةالطا،اا/اهالزاهي.~ه،

~



أصله.علىبهتىفي
وهوعطص»قولك:بمنزلةفعل»مبنى~على(رحمان)فإنقائل:قالفإنه1

عطشان.
الباب.هاايشبهثالمتعاهو(رحمان)متعا»غير(عطشان.أنفالجواب:

االعراب)منموضعهمافماقال:فإن~2
تتبعوالصفةتعالى»~صفتانألنهمامجروران؟أنهماذلك:عنفالجواب
الموصوف.

9بهماتعالىاالصفةوجهفماقائل:قالفإنه7
األسماءأنوهو~المبردواختاره~النحويونشالهماذلكفىفالجواب

وجهين:علىتوصف
تىفتالمخاطب»فهممنلتقرببيان؟إلىتحتاجاألمعاءأنأ~~:

كثيرةعمر<.المخاطبويعرف-عمروقامقلت:لوأنكترىأالتبيينا؟بالصفة
غيره»منبهاينمانبصفة~تى-الكاتبأوالعاقلتقول:حتىتتبينلم~

فالمعرفتها؟~إالتضمرلمألنهاالمضمرات!توصفلموأللكوجه؟فهأا
بيان.إلىتحتاج

ا~«د» فحينشذيبينه»ماإلىيحتاجالمشهور~ا»علما~االمميكونأنالثانى:والوجه
~حا.صفه~ءتاكر

وسعتهفضلهعلىتبيناتزكو؟إغا0تعالىاألصفاتالثانىالوجههأاوعلى
تعالى.ا~علىبالثناءثوابا؟محرز.لهاالذاكرويكونوعطائه»
أنويجوزإعرابها،فىاألسماءتتبعأنيجوزالصفاتمنالثانىالوجهفهأا
بإضمارهالماحعلىايضاوترفعها~(أعنى)بإضمار~الماحعلىتنصبها
(هم).
تقول:أنيجوزهذافعلىثمائعان؟العربكالمفيكثيرانوا~حواألم
ويجوزهالقراءةوهى~قبلهماالذىاالسمأعرابفتتبعالرحيم)»(الرحمن

منةالقراءةألن~:بهمايقر.وال~انجائنوهوونصبهما»وفعبهمأالعربيةفى



>د«-»» الشاعر:قالاألول»عنا~خرأخذها0متبعة
غاويها´``)مرأطاعتنسر~ءإآلمرشاهمأمراطاعواقوموكل
نخليهادارلمنوالقائلون:~حدايظعنواولماءعنونالظا

(مبانيها).ويروى:
ماعلى~وبنصبهأحدهماوبرفعونصبا«رفعاوالقائلينعنينالظاوينشد:

المدح.منذكرنا

الذم.فىآخروقال

تكفونىثمالخمر،مقونى
كثير.ومله~الذمعلىفصبه
الكتاب(~`؟فىوأأبنهاالراءىفرالالمأدغمتفلمقائل:قالفإذ~4

الحريينكريدغموال0فيها~دغمتأاراء»منالمخرجقريبةالالمقلت:

عمروأباإالتكريرها<ذهبأدغمتفإذا0يراتكالراءفىألذالالم؟فىالراء
أبىترادةفىحثامشروهذاوسترى0الالمفىاهالإدغامرأىفإنهالعالء`)´ءابن

تف،الوعلىمباهالخطألنالخط؟فىالالموأبتاته.شاءإذ0عمرو

::::´«0´´)1(
وزوركدبمناللهعداه

وقلتهم»أليهمعدوهم»يخافونانهموالمعنى:العكلى.خياطابنقا:لمهمااليبط»منالبيتان)1(
دار»عنفيظعنعدوهم~فهمالاى:~--)»ينفرا(وطوالهجرة.الظهنعلىذلكفيحملهم

>>0«»«<8
منلخوفهمبعدهم!منيحلهامنيعرفوالمدارعنجلوااذا:اىنخليها):دارو(لمنخوثا.
).1/473ميبويهكتابتفيرفىالنكتء2/64سيبريهاانظرجميعا.القبائل

تزيلالتىالخمرهو:و(النس»)النسر.<(مقونىويروى:الورد.بنعروةقاتلهالوافرىمنالبيت)2(
،9.عروة(ديوان(انظر:ا~و.بمعنىعادهجمعو(ا~ا»)بى»أحاطواو(تكنفونى):العقل.

(نا)).المربولسان»/2وسيبويه،2/349ثعلبومجالى
فهلءالمخرجينلقربالرادفىالالم~دنمت_نما~ل:ساثل«لانيان):72(رقيةالطافىجا»)3(

الالبصريينمنوغيرهميبومهانوذلكالءفقل:لهم؟استفغرنحوالالم!الرا»ادغاميجوز
~ثااءغمفقدادغمهإذافكانهتكرير!فيهحرفالراءانوذلكالالم»فىالرا»ادغاميجيزون
بإجماع.خطابعدهفيماالمشددوادغامذلكم)»ورا»مالكمو(.حلمة~ء(مىنحومشداا!

الرا»ه.فىالالمادغاميجيزكماالالم»فىالرا>ادغاميجيزالفرا»وكان
احدوهوءعيينةوقيل:ربانوقيل:يدن<الهاسهقيل:المازنى،عماربنالعال»بنيحىهو:)4(

~.154معنةتوفيءالسبعةالقرا»



الكتاب؟شىالميمبعدالتىاأللفوحذفت0الكالم~.وقمتفكأنك
ومالك~أ).خالدفى:األلفحذفواكما0~موذا~.وألذ0االستعمال

اآلخر؟ويرفع0أحدهمايجر)ذيجوزفهلقائل:قالفإنه5

بعده.على~وجائزبعيدفإنه

المدحجهةعلىإالبهاوجلعزالتهيوصفالترالصفاتهذاويت

فىالصفاتحدأذترىأالذ:المخلوقبهيوصفماجهةعلىال0والتعظم
قلت:إذاأنكأئكومئال0الموصوفنقصائصفةادتنمتىأنه!ألثأسرى:

رجلعدىقلت:فإذأالرجل.بيةنىكاذمنكلنىسائعاكانرجل:عدى

الرجالبيةنىكاذامرئكلمن0الدآامةالرجالفىشائعاكاذ0كاتب<مماقل

فىموجوداهذاوليىالموصوف.نقصةالصهنىردتمتىوهكذا.الكتاب«
كبير..علو.تعالى0لهثبيهالواحد

اأقوالواعرف0إليكبهكتبتماهالتها

.ذكرهأغفلت)وذكرته0قائلتقدمنىوتدإالقو~«لكذكرت

افىوالخطأللالزمنوالمجر0والندادللصوابالموفقوالثه

.ائوكيلونعم0حباوهو،

مافإنى0<

الكتابنم
الوهابالعزبننهوالحمد

ووآلهمحمد.عاانه.وصر

.اونك(خلد:فكبو:اى)11



جنىبنعثمانالفحألبى

هد392سةفراق





منألفنا«عمابعيد0العربيةدرسفىمتميزمنهججنىبنعثمانالفتحألبى
سماتتبدو.الشروطواشتراطالقواعد~علىاالقتصارمنغير،»العلماء
بشغف~والعى0الفصحىأسراراستشفانإلىالتلطفحنفىالمنهجهذا
وألفاظاأصواتاعليه:وردتالذىالنحوهذاعلىورودهافىالحكمةوراء~

النظمفىأوواألدا>،النطقفىروعةمنذلككلعليهاذطوىماثموتراكيب»
الشرريفةاللغةهىالفصحىهذهأنمنلحدلكتبهقارئإذحتىوالتأليف؟
.بهاكتابهنزلالذىالحنيفهو:ال~ينألهلها«رنب~منالمختارة
(الخاطريات)باسملهاكتابالسعىهذاسعتااتىجنىابنمؤلفاتبينومن
(اإلسكوريال)سكتةفىمنهنسخةعلىأئفضالءأ-..دئحتىمفقود،أنهظن

علمفىمجموع(كتاببعنوان~خط~»منو«0ال)79(برقماسبانيا
منينلبهالمنميسرةغدت0صورعدةطتةاتالنخةهذهومن0البالغة)
التراثتحقيق~مركزمقدمتهاوفى0التراثتحقيقومراكزوالمكتباتالبحثة
.سوءكلمنوصانهااثهحماها0الكرمةبمكةالقرر~أمبجامعة
لىاتهير~القرىأمبجامعةللتدريىإعارتىحين_ا6.4سنةوفى
ألركزهذارعايةعلىالقائوينمنبفضلءالنخةهذهمنمصورةعلىالحصول
ذنكفىوقطعتنصوصها،وتحقيقاستنساخهافىوشرعتالكبير،العلمى
معهدعنتصدرالتىهالعربي)التراث(اخبارنشرةفىأتقأذإلىشوطا،

النقارذوعلىوهو~الكراماإلنرةأحهأن~بالكويتالعربيةالمخطوطات
عقيقهعنفوقفتءالمطبعةإلىبهودفعءالكتابهذامحقيقمنفرغ~~شاكر
إلىفضممتهاألسواتى»فىالكتابعوضحتىتواتنظ~لهحب~على-

.مآاثرا-اشهرمنذ~مكتبتى
اإلخراجأما:وتحقيقاومضمونأإخراجابهوأعجبتمحققأ._0الكتاقرأت
فهوالمضمونوأماالفاخر.والغالف0المتقنوالطبعالممقول،الورقفىفب.و

وم



لغتاأسرارمن_~إلىإيمادةاو0توجيهاوجنىالبنرأىمنالكتاباحتواهما

بتخريجالمحققمحايةفىتجلوفقدالتحقيقوأما.بذلكوحبك0الشريفة

برقراالهتمامفىثم0البعيدالحدإلىذلكفىووفق0والشراهدالصومى

0وغيرهاوأعالمشواهدمنبهوردماولكل0لهافهارسومع0الكتابمائل

ءالمخطوطةألفاظمنكيرقرادةفىمعوبةمنلمتماللمحققتقديرىمنوزاد

إشارةغيرمنمائلها<أثا،فىألقطاةبعضرومصادفة0مفحاتهاوترتيب
.تمتاهقدأمر~شكبال~وهو0أحيانابيضاءصافةتركأو0ذلكإلى

فعلماعلىمالحظاتبعضالتقديروذلكاإلعجابهذابعدلىكانوان

ضبطفيالدقةعدمأوأهيانا»النصاقوأورلترتيبمخالفةمنالكريمالمحقق

إهمالأوءثالثةمرةجنىابنلمرادفهمإساءةأوأخرى،احياناالكلماتبعض

إلىأعودأنوعسىفهرسة.أوتخريجبالوتركهاوالثواهدالنصوصبعض
الله.شاءإن0تالمقالفىمفصألكلهذلك

مائلمنكثيرايحققأننسىالكريمالمحققأنفهواآلنلهأعرضمااما

وهىءالمطبوعكتابهجملةفىتحقيقبال~األقلعلى~ينشرهااوالكتاب»

فىوتقعجنى»ابنمنلحرةخاأومذلة»وثمانينإحاىتناهزءكثيرةمائل

)<140(صفحةإلى)104(صفحةمنالصفحات:فىالمخطوطاألصل

).72(اللوحةإلى)57(اللوحةزهالمصورة:اللوحاتتضمنتها

إذيدى؟تحتالتىالنسخةفيبيد»وقعتالتىالنخةتكونأنأستبعدوانا

نفسهالحققوكالم~مكوريالاالنسخةهى~فقطواحاقنسخةللكتابإن

لمإذالمطبوع»للكئابتالكتابذ~بنثرهايقومأنأستبعدكمابذلك.يشهد

الجدوى.عدمجانبإلى0آخرهفىوالالكتابهقدهةفىالءذلكإلىهويشر

ما~.أو~ورائهمن

هذهمنخاليةنا~ةله«~تالتنالصورةتكونأنأمتبعدوكذلك

وهىءألنخةبهات~ختالتىالعبارةالتحقيقمقدمةفىذكرإنهإذاللوحات؟

-جنىبنعثماناإلمامكالممنهومحونهاللهبحماا~ع~تمالناسخ:قول

54



عمودمنبالقربالمحرومة»بحلبهوذلك~»منمنقوألهتعالىالتهرحمه
.5وستمائةوخمينسبعسنةرجباألصم»االشهربتاريخاألموء
اء72)اللوحةالمخطوطاألصلمناألخيرةاللوحةفىموجودالتذييلوهذا
التحقيق.فىيشرعأنقبلكامألىالنصاحتازقدالمحققأنيفيدوهو

شغلعندماعفراءالمحققمنمقعلتقاالصفحاتهز»أنالظنأغلب
فر»وماثعلب»اإلمامعنمنقوألجاءماوعزلالمخطوطة»صفحاتبترتيب
متصلةمواضعفىذلكمنمجموعةكلووضعشر.ءتابطشعرمنجنىابن
األصل.المخطوطةفىجاءماخالفعلى~مفرقةغير

تكملةإخراجفىأشاركأنمنأحرملمإذالحظ؟سعيدأناحال:كلوعلى
المحققثسيهاالتىائسائلتلكوهىجنى<.0ا~كتبمنالنادرالكتابلهذا
تحقيقىعلىالدالىأحمدالدكتورحفالتبمالمه.~<أذنىكمااطريات(الخالكتاب
وربماءالطبعةهذهإخفرانعندمنهااإلفادةفىجهدت«وقدءالمائلهز«لبعض

~أا» المائلبعضطمسإلىادىءمستصويرمننحتىبهمنيةمامدىعلملو
مجلةفىنشرهالذىمقالهفىويقسويعنفأنلهكانماقراءتها،فتعذرت
ىشكولهاهله،بينرحموالعلم0بالقاهرةالعربيةوطاتالمخطمعهد
التوفيق.اللهوأ~لأساء،وانوتقديرى،



مبيريننىنبه0.يث:_:
ا)~57(اللوحهمسأله~1

إياك9تال:ثمال)،(~لناتمة:الالعالمينوبللهالحمدط~نه:ا~قول

الخطاب.إلىفعاد)5~واالفاتحة:
0العبادةحالدوناسمهعزا~إلىالتقربفىالحمدحالأنذلكوجه
التقربفىو.ذهب0معنا»فى)بلغذلكنكأنذكرها<معخاطبانفخصها

لفظه.قوىماذلكوبقدر0الغيبةمعنىعلىالخطابمعنىلقوةبه؟
لفظإلىالغيبةلفظأضفتبينهماجمعتفإذا0وقمتقامتقول:تراكأال

ثمورأيته،ورأيتكأنتما.تقول:0وأنتهووكذلك0تمتمافقلت:الخطاب»
قوله:وكذلك0البابوهووأيتكماءتقول:

مخرم(`)ابنةطآلبكعلى~اوأمبحتالعاشقينمزارمطت

ولماءبعينهلهالشطمنفعلهايخلصلمألنهالبيت؟أولفىبالغيبةفذكرها
المعنىالمزارمشطرطأيضاهوأنهمنهفهمالغيبةلفظعلى(العاشقين)قال:
آخرفىصرحلماثمالغيبة.بلفظيذكرهاأن-انعنىلضعف-اغفيلفظا،
بالكافمخاطبتهاإلىعد~(آلياءاأىالخطاب؟بلفظعلى)(عرابقوله:البيت
فعنا»نفسه<فىلهالالحقةالشدةبذكرصرحلماألنه(طالبك)؟قوله:فى

حبها.منيلقاهبماواعتدادامنها<تظلماالخطاب؟بلفظ)دى0منهونالاألمر»
الطيبةبويحبهموجوينفيالفلكحتئإذاكنتمطامو:مزتولوفأما
منلضربموإنماالمنيبة،إلىالخطابعنفيهالمدولفإن)22(يونمى:
تقدم.مامعنىعنعارياالتصرف»

ائديواذ:ورواية!لب_>~،عترةمعلقةمن0الكاملمنالبيت(ا)
مخرمابةمالبكملىعرانا~~حتالزائرينبارفىحتت

).98ةتذدبواذ(:ظي.ذنااذواألعداءها:وأرا«د.ممماح،أق:اد_:زارمنوالزاريز.:
وم



أنتعللتهماكانفهالالقول«فىللتصرفهوإغاذلككانفإذاقيل:فإن
قامت.الذىالغرضمنالموضعهذالخلوذكرت؟كمالير

فىعاالثانىتجردوأمافائدة،لهجاجاالحتهنهذاففىقامنا»ما.ماقيل:
وذاكئغرغىءهذاألنإليه!ذهبنافيماقادحفغيرالموضعهذافىاألول
كتابفىدللناقاأذمأوذ:~~تتساوى؟أناألغراضشرطفىوليىلغرض،

ذلك(`).منوكثربعلتينمعلوأليكونقدالواحاالحكمأن(الخصائص)
لفظاهذالكانبكم)وجوينالفلكفىكنتمإذا(حتىقال:لوفإنهوأيضا
غيرمنباالستداللإالعنهادسرفيمنفيهيدخلولمب«الخطعلىمقصورا
الغيبةبلفظفجاء)<22ايرنمى:~~~وبر_:.م.سبحانه:قالولماىيه»اللفظ
الحاضرينعلىوأنها0الذ~ة»~»ذكراآليةب~الحضورافظمع

أألبعدين.الغيبمنمعداهومنوالمخاطبين
كاذألنها؟بوموجوينالفلكفىكانواإذا(حتىكانت:لوأيضأوكذلك

يدخلثمالمخاطبين،غيرعلىالنعمةذكرعلىهوالظأفى.مقصوراكالمايكون
الكالم.بصويحال0باالستداللالمخاطبونفيه

كانبكم)وجرينالفلكفىكانواإذا(حتىالتالوة:ذ_نتفنوقلت:فإذ

ماذا؟يكون
قدموضعأنهوذلكءالقرآنبهوردالذىاللفظدونيكونكانأنهفالجواب

أولىبالحضوراللفظتقديمفكانجميعا»والفائبونالحاضرونبالنعمةفيهعم
مناللفظفىأعنايةاثمدالمخاطبينألنعليه؟الغيبةلفظوتقديم)خير«من

تاخير».منوآحجى)ولىبذكرهماللفظتقديمفكانالغائبين؟
يريدوهو).1(5بهاههبدأبماأواأابد~:اللهومولقولذلكمنونحو

.بعدهأومأأأفأأأخصأئصأنفئر:أأأ
جنىابنوكالمالشريفالحديثمنوكأر~)ء372ا.الحج(كتابهمالكاإلمامموطفىالحديث)2(

أنعليهجناحفالاعتمرأوائبيتحجفصاألشمأثومنوالمروةألعنفأإنط-رءلى.ل«ق>~رر-0ما

النبىفإنتب!،ال~الواو~انعلىاحايثبهذايعيشابناستدلوء)1ه1.البقر«:4بهمأيطرف
-الواوا0فىلماالمراد!بينوانماذلك»يقتضىكاناللفظالنالمروة!عثىالصفأبنفديميأمرلمثمبؤ

ر.ر



.والمروة)(العفا
و~م:اسمهتمزقولهخرتماعلىبها~يتقدممامزيةعلروتدتك

ىأبأاللنطنيتتدم).14:(المح9عهووأثألحومكمأيديهم~ألذي
)دعىليرعهمائهمأعدأيدىانكفافذ7:عدهماثهبعمةعليهمااعتداأ

.فأعرنه~ائهمأعدعن)يديهمانكفافمنعليهماالعتدادى

اب:57(اللوحةمسألة2-
المثلينمناألولواعتاللالتضعيففيهايتوالىصالحهألفاظااللغةفىترى
و~بانصب`~´قولهم:ونحوه0``´والضيحالضحكقولهم:وذلك0فيها

0الفنم`~`منالقطيعهوالقوط:فىوقالوا0الئىءتطتومثله:يصوب«
و~الوادىخفةوقالوا:0ويضيوهيضور»وضارهيضرهضرهوقالوا:
.وميمته(أ)~0

ءموضعهفارقفقدفرإذاألنهيغور؟وفاد0يفرفرمعانيه:تقاربتوكا
وخاريخر<خروقالوا:يمورءوماريمر«مرومثله:يفور»فاروكذلك:

ألنهايسيل:وسالءيلسلومنه:وضعف.انحطفقاخارإذاألنهيخور؟

وانالل.مفارقةجميعا

الواركانتولونبدا؟بمتميرللنبىعنهمالثهرضىالصحابةالممقذلكعلىويدلءاالجمالمن
(انظر:الكريم.القرآننزلوملقتهمفصحا»،عربأكانواالنهمال!سقغيرمنذلكلفهمواللترتيب
).1897المفصلشرح

~لوماللئه:بنكعبحديثفىوجا»-يدمابىروايةفى-الضيعومثلهالثمر،ضوءالنح:)1(
ألضح.والمثهوررواية<فىجا>هكذااآلثير:ابنقالالزبير~.لورثهوالريحالضيععنيومتألمات
الوب:لمان(انظر:اشراقها.وهوالشمىضحرمنمقلوبفهوالروايةمحتوانقال:

فيح)ءضحح
المربلسانوفياسرلة.غرضتميواحتىااصبهناالفعليكونانواالولى-االمطفى~:)2(

واراقه.ممبهوصوبه:الماء»صابا:(صوب
المتةفهى:القوطاماىرفثاءالقطعوقيل:الصلب،الشى»قطحوقيل:عموثا<التن~:ا~~)3(

الذ)انظر:منها.أليسيرألقطيعهى:وقيل:الضان.به:بعف~وخصءزادتطالىالفنمهن
اقوف~،العرب:

اللفة.معاجممنيدىبينفيما-بال_ا»~الوادى)(ضيفةتردام14(
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ضعةإلىهذاألنيفيل~`´؟رايهفالوقالوا:ءهزمهإذايغله:فلهوقالوا:

يضمه،ضمهوقالوا:يهون.وهان0بكىإذاا:(يهنهن`~`وقالوا:وضعف.

مناجتمعقولهم:ومنهله:جمعوذلكمنه»غض~هذاألنفرق~~´؟وضامه:

انصبواذاانصب<إذايريق:الماءوراتىءيرةرةوقالوا:منه.فرقاألهو:

وزاليزول،زالوقالوا:0وتقوضت(~`البثر،انقضتوقالوا:اؤه.أجزتغرقت

عليهحقوقالوا:مقاربان.~ترىكما-والمعنيانءيزلوزليزيله»الشىء

~~نىللشقاوقال).9(هو>:يستهزءون~بهماكانوابهموحاقطالذاب

ءيخيفعليهوحافءصفحتهوأبرزجال»إذايحفه:حفهوقالوا:الثيق`أ`.

خافاته.منانتقصهإذاوتحوفه:
وقالوا:تفرق.إذا~سيع:الشىءوثاعمتفرثأءأى:شعاعاهذهبوقالوا:

يغمهغمه.وقالوا:غيرهمناقتطعهإذأيحرزه:وحازهءقطعهإذايحز»:حزه

فىالذىئلشقالغروقالوا:ويعجبها.الماء«~ألنهوالغيم؟ستره،إذا
والغيرة.الحفيظةمنتساقطكقولهم:أهله؟علىوغارنحوه<والغوراألرض

جرت،اى:ءالريحهفتوقالوا:شاك(~).ورمحبالرمح»~وقالوا:

فىيرىاناحبكنتماويقال:وفسف»أخطااأاثيلولة:يقيلرايهفالاقيل):المربالنفى)1(

ضعيفه.الراى:فيلورجلفيالة.رأيك
قال:الحنين،متلبكا»بكىيهن:هنا:اهفنالمربالذفى)2(

آجنأمايظهرأنوكادهنا0خالالدارراىلما
واحد.بممثروهن»انيقال:االنيؤ»متلوالهنين

إماه.نقصهفيما:حقهوئمامهءالظلمالضيم:ااضيمالعربالنفى)3(
قيل:مقطفإذاءيقطانغيرمنتصاعإذافثاانقضاوانقاضانقضاضا،الجادرانقضيقال:)4(

الناانظ:مكانه.انهدمهو:وتقوضهدم.غيرمننتئهالبنا»:قوضويقال:تقيضا.تقيض
ا.قوضءقضضالعرب:

اعلىاوالجبل،لهبشىدقيقمسومقعاوءالجبلفىالتقالتيق:ا:اتيقالعربالنفىا(ه
والئيق.التيقبيؤتوطنتعواهقوله:ومنهالجبل!
اغروا.المربلسانانظر:

وثا.كالالحتأكىورجلائالح»حدوقيى:ءالالحالتوكة:ا:اتوكالعربالنفى)61
فاعل،معنىأردتإذاءقاكيقال:واغاقال:وقائك.ءالالحمساكهوزيد:أبرقالالالح،

للرجل.-قاكقلت:فعلمعنىاردتفإذ



.أى0المرضعاده:وقالوا.اليمن``´قتلمن)تىالحارةالريح:والقيفوالقوف

ءالشتل:وقالواوعهده.مودتهعنوحال0ودهعقدانحل:وقالوا.عاوده`~´
إذا:الشوانقامت(~`0يقصهقمه:وقالوا.عهومال0تركه:أى0يمله

أنحسرت.
ا~ادنوكالمعنيين»لتقارباللفظينتقارببابمنوهوجا~ءكثيروهو

أنعلىهالتضعيفاستكراههممعهقليألشجعهمالذىهووكثرتههذا
ومنهودبايبج.ميسدماقال:فيمن~وديباج(أ`وديماس`)`وقيراطدينارقالوا:

األحمر:خلفأنشدهفيما-قولهمافياجليواذا´~`.واجلوذديوان«

عمرو.مأزورك)نعدانى

~أ.هون»أهفق»ائعربئسأنانغئر:أأأ
خبيركلةامازلتالحديث:وفىلعداد!اتتهاذاللسعة»عادتهيقال:(عددآ:العربلسانفى)2(

بهويقال:معلومة.اوقاتنىسصاألمويعاودنىتراجعنىأىأبهرىا:قطعتاوانفهذاتعادنى
يخطته.،كادالالذىالمرونوقتهاالحمى:وعدادمعلومة.اوقاتفىيعاودهاىالم:مينعداد

انهووقيل:فقط.طوالانشقوانقاص:روتقيهقيصاهالضرسقاسا:(قيصالعربلسانفى)3(
عرضا.اوطوألينشق

الدجال:مفةفىالحديثوفىالحمآم؟وكرها):الدال(بفتحالديماساأسىا:العربلسانفى)4(
ريحا.والشمسايرلممخدراكانأنهآرادالكن»الديماس:بعضهمقالديماس~.منأخرج~كاغا
مثلدياميس.علىمجمعالدالفتحتفيانايئا:اللسانوفىالمظلم.السربالديماص:وقيل:
وقراريط.قيراطمثلميس»دمأعلىحممتكرتهاوانوثياطين.شيطان

ديابيجوالجمع:ءالثيابمنضربوفتحها):الدال(مكرالدياجادبج):العربلسانفى)5(
ياهالبا»ابدلوا(نماوائهم(دبآج)»اصلهأنعلىيدلبيجدباقولهم:جنى:ابنقالودبايبج!
والقيراط.الديناروكألكالبا<»لتضعيفال؟امشقا

تاخرهوقتامتدالمطر:واجلوذميره»فىواسرعمضىالبعير:واجلوذذهب،الليل:اجلوذ)6(
جلذا.اهرب:اذلاانظرواجليوادط.ا،ا-لواثومصدرهوانقطاعه.

قائله.يدرلمانو،الومنالبيت)7(
النهالوارين!إحدىمنفموضاوان0المهأهن-المحفمجتيبروهو~يوان0جمعوالدياوين:
اليا»توه-هناكما~ياوين)0(الجمعنىبعضوموحكىالغالب،الكثيرفىواوين)0(علىيجمع

ين.>وامقال:لواليا»تضعيفكواعة:لكفملقبلها.عنالتمقا«الكر<كانتواذبحالها،
ون).0العرب:النأانظر:



وعد``)»وأعادلعيدالرثا!بدالمجعلهانأحدهماامرين:فيعسل
المقلوب(ديوان)دفاسغندوان`ا´!أمأيان(دماومن):واحدمكونأنواآلخر
(مذي)عنوبد(ذكر)(ملحما)`~أ»عن.(لمحه)اسغنواكما(دوان)»عن

الذىهذا(ديان)ويكون(حائجه)()`.عنأ؟(حاجهاسفنيوكماونحوه»
علىأمملهفيكونأيامس»مال:فيمنكدعاس»(فيقاال)منهد(دموان)اسفن
إلىالوارفعادسرءالعلينالتقاءزالكرفلما(ديان)»إلىفقلسر(دموانا)!هألا

علىخرج(ثيعاال)المستعملالظامهذا(«موان)يكونأنومجوزالظهور»
انهعلى(دوان)»أمله~هذاعلى-يكونوالكضون(أ`»مقل!غيرأصال

ذلك.فاعرف(فعال)»

وأ~:ب)~57(اللوحةمسألةه7

~تهةابلمعوعفيجرى

ب)/57(اللوحةوأنشل:~4

جنةكانالقرامأطوروأحنف

صنعا(~)ماإئرنعفوالربحو~ءن

يالقهر(~)الوليدةعالتهاليىهق
وكان-ميزانفىكما-كرةبعدماكنةلوقوعهايا»:بالقلباعلتالراو،اهلها(عيدافىاليا»(ا)

أعوادهيقال:فكانأفعال،علىجمعتإذاوذلكياءءقلبهاموجبزوالعندائوارتعوداذالقيامى
الياأفاقرواوتصفيره،(عودابجمعااللباعىكرهواانهمإالعويد»يقال:فكانالتصغير<فىام

حال.كلعلىالمبدلة
له.وجهوالا(ديواناوا(أيانديواذ:واحديكونانواآلخرقوله:االملفيجاء)2(
).17/267اطئصاتصمنوالتصحيحمليحة)عن«(ملحةاستغنواكمااالمل:~فى)3(
لمولكنه(ملمحة)مفردهيكوناذينبغىالمتصلا(مالمحالجمعانالمثلهذهفىاالستغنا»توقيح)4(

ولكنه(مذكيراىمفردهيكونانينبغى(مذاكير)الجمعوكذلك(لمحة).هوالمتعملإذيتعمل!
ولكنهحاتجة،مفرد»يكوذانينبغى(حواتج)الجمعوكذلك(ذتحر).هوالمتعملإذيتسل!لم
(حاجة).هوالمتعملفيلم-المشهورعلى-يتعمللم

املهاهعلىخرجتاللفة»فوامرمنالكلمةوهز»ءتشبههدويبةو1الذكر،النورهو:الضيون)5(
بيورللر0وعلم،واحيرة)جنى،اسمالنهأندر!ا(فيوفكانوانحيرةبنرجا>قالوا:كما
ا.ضونالعرب:لسانآانظر:فيارن.النيون:وجمعغيره.فىيجورالمافيه
قاتله.إلىاهتدولماليبط<منالبيت)61
قائله:إلىاهتدولمءالويلمنالبيت)71

-هو:والحنفويعده»وشاال،يميثاالسيلعنهايدفعالخيمةذوالخبا>حولاحفيرهو:وألنؤى
مم



.بأننبصف

ب)/53(اللوحةقوله:نىوقال5-

هوالمعصم``´راسهقلةبينما8
بينماتكلاراء:الخلخاد،لموضعهنارهفاستالوار،مرفع:العممم

.ورجلهرأسه

مب)/57(آلوحةوأنشا:6-

لنايحللو«أشهىولفوك
.الصخرة:الموهبة

ب)/57(اللوحةوأنشا:~7

طوال(~)أوقصاربأسبابتناولتهاألمارانقطعإذا

.~سبابهاالمنيةتناولتهرجلماةانقطعتإذا:يقول.العالمة:األمار

ئئفد´~)علىموهبأ0ماهن



ءالويد´`)قعبمتلحافرام-

أ)/54(أللوحهوأنشه:~9
الجمانا(اايلقطنالحىنساءحسينمنامفبالنوتركنا
ءخافتماسقطإذاجمانهالقطعلىامرأةتمكثلوحتىءامنيقول:
.مرفعو(حين):

أ)/54(اللوحهوأنشد:-1»
)3الخليال(الحملكلففثمأمرما»أرملالبيداءإذا
المقيالتركإذاويحمدنىمنهكانماعلىحماهفي

وأحمدرحلى:حملوكلفه~ءمايجدلمإذالخليلىبعيرىأنحريقول:
نزوله.عندويحمدنىءفعله

أ)~54(اللوحةوأنشر:~11
الرباب(أ)المعزىأهلهاويمنعمخرماتالعئاربهتظل

،´~00ه~000 حتى؟اانفهافيدوزءسمناانطبقتحتىعئارهسمنتقدموضعايصف

.االكلمنتمنع

أ)/54(اللوحةوأنشر:-12
»حجاراألدمكالنحجيحاكىبينا«

هو:تاءوالبيتءعاظابنإلىينبءالمتقاربمنبيتمدر(ا)
مغارافيهالفارتتخذ1الولىقعبمثلحافرلها

).93،12245ا/العتب(انظر:
ناصفةواحدتهاالوادى،فرالما»مجارىص:و(النوامف)قاتل.لهيدرلمالوافرىمنالبيت)2(

ا.حنالعرب:الذ(انظر:
قاتل.لهمايدرلمانو،الومنالبيتاذ)3(

قالمن:مكاذاممو(المقيل):المجاز.علىالكالمم~النهارمالليلإ:و(الصرمانافتقر.و(امل):
وحموها.الشمرحرمنالظهيرةوقتمكنبمعنى:يقيل،

قاتل.لهيدرلمانو<الومنالبيت)4(
بضماو(الربابالضان.خالفالفنممنالشعرذراتوهر:جنهى)(امم«لماعزبعمدعةو(الممزى):

منيرثاالعشرينتجاوزلمحديثاىولدتالتىوهىالمعزىمناالوبى)مفردهنادرجمح«لراه
والدتها.



الجعظار``)جلدكلمنهايدحضى9

الذينيحكونكانهميتفعجون»فهمفيه»فئبواقدوحلنىتومالءهن
المئديد.الغليظواجعظار:الحجار.بانيطحنى

ا)/54(اللوحأوأمنهد:.13
صدرالراء~إذايصدرنشمت
العطر(~)زىالعروسجلبابمثلفى

مهدية(~`أبوقالولذلكوالعشب؟النبتمن،اكمارائحةميبمنيريد:

فلمءالمسكإالالطيبليستقول:كيفالعالء`~):بنعمروأبوإليهوجهلما

بنةوأتىومحجرهبادهانوآتىالجادى`أ`ءفأتىءاإلعرابيريدونأنهميدر

بنة~~`.لهاتجد~ماطيبمنأى:الصادرة؟اإلبل

أ)/54(اللوحهوأنشر:~014
_.»_.•».•

والذنوبوالنطفةالشول

يثوب´~´مر~_هاترىحتى
المصلح.والمركر:الذنوب»منهولحثرهنه»أقلوالنطفةالقليل:الماءالقول:

فيكثر.شىءإلىشىءيجمعيريد:اإلبل.محلىواجعةوالهاء
.«-««

وبوا~`~`.وبيا_»اثه~_(يقال~:~15

و(دمك)والدابة،اإلنانفىاالتينأوساطبينماتباعدا:و(الفحجقائله.إلىاهتدلمرجن،)1(
قوىجد:ورجلوالشدة»القوةواالجلدا:الير.عنرجلهتزلقا:و(يدحضطحنها،حجار:اال

العقل.القليلو1الجم،الفلينالرجلينالقصيرا:الجيمابكرواجمظارصلب.
قائله.إاراهتدلمرجن،)2(
الحجاز.لفةعنه)حذونزمانهعلما»كاذ~،اعرابىشاعرءفمدغمبنسيدبنمحمدهو:)7(
_.154سنةتوزرالبقة،ائقرا»وأحدواالدباالخةائمةنهبمرىعمار،بنربانهو:)41
الهملة.بالحا>(الحادى)المخطوطةوفىالزعفران»الجادى:)5(
علىاالصلفى(البنة)وتطلقوالظبا«،والبقراإلبلمرابضمن~،الطيبةااريحهنا:آلبنة)61

منتنة.أوطيبةمطلقا:الرائحة
ا،والذنوبوالنطفة(المجلبروايةهزك.هو~و~ءغبراركا)المربلسانفىوردرجن<)7(

منه.يشربأنقبلكانثمامالنالحرضرجححتىنطفة»وتا.ء.فوباءتا.ة:متقىفيه:>صناه
ضهم،بهتوبك:أ:(وبيأكأف~مك.اوءقربكاوأه_كد»أوأمتاك،أمملكد.ءاته:هياك)8(

ىم



ب)/54(اللوحةوأنثمه:-16

نائم(ا)أحالمالخزثيابوبعدجرأةالخيزرانبعدتبالت
ثياب:انائمواأحالم.القفةواالجريدة).شاةا(لمييبعدتبالت:يقول
.مشهورةبالمدينة

ب)154(اللوحأوأتممد:.17
و~كلخزيبةتركتفقا

،ب؟5~~~«نمننمعل:(نحزيبة)

.~واأنل~~ة:والخواتم

ها.م9)~.~~اوأتشل~~~

نز~~ا_بويقفى~شن

ر~~~~~~زحرصفمن

.ا~ءمنفيننىالخمرمنإبريقفىشنأى:

داودبنإ~عيلبنابواهمبنأحملكىأنحت:اعبامى~)~أبوقال

ءا_دبأهلمنو~عها~نىكىبنعمروبنمحماوعند«ءالكاتب

.ن~تءابسهاهلعننىفأهءواههما~دبمنر~~ملأحمدوكان

.فهمىمنتعجبهمكىوانرلواءءيفهحوهفمتفسيره»يفهموا

هيا.م9(~.~~اوأتشل~•~

)9ثمواثه`ا~ماهلمن~~متى~ممعل«ا~ءتنتبىمى

لماآنها_المنزا)ءوبواكاألبياكاالحمر:وقالمنفر.»لهمضالماحياك)(إتباعااسركانيرى
له.وهياكالجةفىمنزالسنكأى:0يااوهامحولتمهمزتها،تركتحيات،معجادت

قاتله.الىاهتدولم،الطويامنالبيت)1(
المعروف،الخاتمفرلفةوالخاتام:منسوب.غير(طوة)المربلعمانفىوهوانو»الومنالبيت)2(

طيقآذ.وجمعهمنه»االخفرهووقيل:العليالن»هواالعرابى:ابنقالالمالبس،منفربوالطاق:
اراجيزفىمعاالتطرانووردا،(نزفالعربالنفىمنهاالولالتطروردوقدللعجاج،رجز)7(

هواواالنزففمزجه.ما»عليهفصبإبريقا»الخمرمناخذفيه:ومعناهال.ه<(للبكرىالعرب
الحجارة.علىييلما»:8يرالمرموقة.ألحجارةالما».و(الرصف):

_.291معنةالمتوفى(تعلب)يعىبنآحمداامامهو)41
قاتله.الىاهتدولمالطويل،منالبيت)5أ



)فئسهموفعواإذا~ممثاليضرب~.ك~~~تحملد~مجتهم:قوعممثلاهل

:9قوومثل.ارهمأقافوتر

ء~ن~~~~قتهم~قتقا

.~م99_.~~وأ~ا~~~

~طم(~)كيهمنزالو~ئتهينزوافلمءنزال:دعرنا

اهصر.مثلبحعناهم:أىو()_)

.)م99~ا~~و.ئشل.~~~

())0هه~ميت~ءف~هرءء~محبهبن~و~ه~و~رب

.ا(ءعوزابعير؟كرثىإذا~~~....:يعنى

.)م99..~~مسا~أل.~~9

محق~نهوامحتحوعثييل~~~عثيل~(عثول):تحقيرفي~~~سيبريهلة

علهااىمااإلبلمنوهىءئائلهجمح(والئوائل):عميهالالىالنامهواالبلما»):ملد،و(تتج)
بذنها؟مثولالىالناههوهى(ئائل)،مفرد»اولبنها،فجفامشهر»مبههوفعهااوحملهامن
امأل.لهالبنوالللماحمرفعهاى:

رد).لماربعناومفز~،بنممدمالمكاييل،منالكاف):بضمالكر()1(
والطرمو:النطفانى»دارهبناللم(حدب)العربلسانفرورد~ابا~منالسومح»مئطورمن)2(

اتمماله.ومعرالوالءبعضمخرجان
مائله.إلىامدولمرب،الممامنالسر)3(

شعر.0فرورالبسفرالطا>فمهومدآطام»وجمعهءمرصفعبنا»فسكوز):(بضماألطمم
هزموا.ممجبوا»فلمالحربفىلمنازلنادعونامموالمعنى:

مائله.إلىامدولمالبسط»منالسر)4(
المصوره.فرمطمومهكلمهأ5(
مفسرها:ملىوفماءالغربهااللفاظبعضالمسالهمذهفىورد)6(

الضخما:مئب(والمروالرامى.الجدشعرالكثراوالمرخىهالثملالفدمالعىالرجل(اليئول):
ءالبطنالمصرالغلظوااحبنطر):الحال.السى>اوءالمنأواالكول،اوالرجال،منملالطو

سمعد.كانهءجلنالرالمصرالظهر»ملالطوواالحبرقى):وئده.فلظمعالمصرو(الكوط):
ممال،البرحجمفىالنبا~مننوعو(ألسفرجل):الحائر.الضالأوالفارغ،أوالباطل،و(البهلل):

العفوالندمدالغلظواالطكدا:الغلظ.الضخماإلبل:منواألجراحل):الطمم.حمضىلكنه
واإلبل.النامىمنالئدمذو(إلهلفرا:وغرها.اإلبرمنوالظهر

ا.نهارممحمر-43..12(سبومهكابانظر:)7(
وم



ويل(`).وعثاولعثاتقول:فكذلكمراشب:تكيره:فىتمولفكماا!د(قرشب
واذالنون،بحذف(حبيط)شئتإن(حبنطى):فىبعدفيماهالإ«ثم
وكذلكالخمة،بذراتملحمتانومال:ألنهمااأللف`~´ءبحذفا(حبينطشئت

كؤيلل`~´.شئت:وان(كويئل)شئت:إن(كوألل)فىقال
حتىا_اقوشبملحقةعنا،«(عثول)كانتإذايقول:انبعدفيماوللسائل

ملحقإنهحبنطى:فىأيضاهالشهالالغيرهوعثيلىولعثاقال:إنه
ءوسبيهلمباهلتقول:كما0غيرالاأللفبحأففيهفقال_(حبركى)ء

دون_(سفرجل)ملحقاحبنطىجعللما~هآلأووكويئل.كوائل~«:
ملحقاعقوألأيضاجعل~أرياائديناكأىحذففيهاجازحتى(حبوكى)

هأ0̀ة»0»تا»: وتارةعقيل،تارة:فقالاارمد،<لزائدينأاى~حذابينفيهفخيرءاجردحل)ء
ملحقأعثوآليجعلبأنأيضأجعلهمنأوو~ءحبينطأجازكماءعقيل

أنمنأولىوقريشبشبقراعلىمياساوعئيلى؟ولعثايقول:حتى~(قرئمب)
الوارفيحذفغيرىالوعثالعقيلفيه:فيقولوهلقىا،(علكا_ملحقايجعله
وهليقى.وعليكدءوهالقسعالكدقوله.فىالمثلينأحديحذفكما0الغير

أعطيتفهال(مفرجل)«_ملحق(حبنطى)~:إذاأيضا:لهومقال
كماا»وحبينط(حبائطالغيراأللفبحذففقلتبه؟الملحقحكمالملحق
وسفارج.ومفيرجوفرازد»فريزدقولك:وذلكموضعه»فىهىماتحذف

السؤال`~´.استقل
هواإللحاقفىالغرضإنيقال:أنهذافىيعمأأنينبغىالذىوالجواب

شه.وجهوئةءوعثينأألمى:فىأأأ
هارون).يقتحة-77/436سيبريهكتابانظر:)2(
«ان):31/436فقالالالهين»احدىوحذفالوار~فبين(كوآلل)تصفيرفىمميبريهخير)3(

حذفتثمئتو(ن-وكميليلكعيلليو~:وت-وكؤيليىلحىكقوقلت:الواوىحذفتشئت
ءالحقتاهزاتدتانالنهما~وكويعيلكويعليو~:وت-وكويقيلكويتلفقلت:الالهينإحدى

الحرف».نضيمنهومابمنزلةمنهماواحدةوكل(سفرجل)»
وزال.ارتنحآو:الالسقانتهىالمقصود:ولعلكذا،)4(



~...0»د.،
فيهيقلعاالصيغةفىاذهبكانبينهماالشبهقوىوكلمابمثال»مثالتشبيه

حروفهلتخلصشىء؟منهيمنعال«(سفرجل)»ملحقك(حبنطى)التشبيه؟
ومو-آخرشىءالزنةمنففيه(عثول)؟وأما(سفرجل).حروفكتخلص
منهأشبهواحدمنهماكل~فىاإلدغامك(قرشب)»~عثول)ف(فيه»الذىاإلدغام

~~»ا~~»ا` عقيلتقول:كذلكغير«الءوقرشيبقريثبتقول:فكما_(جردحل)؟
.0~0»دمه0د<

به.واكتفهذاءفاعرفالغيرهوعثييلومحثيويل
فألنألبقة؟وسفيريج)ك(سفيرجءوحبينيطحبينطعلىاقتصارهمتركوأما
األصول.لزومليلزميكنفلم-النونهو-زائد_هناك

هوله:فىامىاألىامن(هال)هه/مب)(اللو~~27

اد(`)األجومنقعبالدكوأرىكمثلهكريمالكريمكوأرى
العطائى.مروىأى:
كقولهم:عندىهوأ(ا)(ع

«~» )3عارم´شحخالد~اوجدنالقالوا:انكارهيخنىلمرمحىأنفلو
مثلك.كريمالوأراكأى:كريمك؟فكذلكعارما»أى:

(مجود)»جمع(األجواد)فكانءعطشإذامجود:فهوالرجلجيدومقال:
صاحبنحو:فىعليه(فاعل)كركما(أفعال)؟على.مفعول)كر

ما»ك:(مفعول)موقع(فاعل)لوعوعوذلكوأشهاد؟وشاهدواصحاب»
اى:راضية؟وعيشةءمضروبةأى:ضارب؟وناقةمدفوق»)ى:دافق؟
معصوم.أى:~4ال(هود:الاللهأمرمنايومعاصمالطومينية،

منواالجواد:بالما».االروا>وهوالنقع،مكانوالمنقع:قاتله،الىاهتدولمالكامل،منالبيت)1(
الباهلى:قولهومنهالعطثة،والجودة:عطش،اذامجود،فهويجادالرجلجيد

جواداخذلىالىبكمنكبطى»عنىخاذلونصرك
عطشا.اى

له،آتعليقة)بهايقصدولملهكتابه،ساتلبعضفىااعالحرفهذايضحآنجنىابن~دةبحرت)2(
اعثمانا.اسمهمناالولالحرفاو

باألمل.كذ.أ~<ممارمشحوفوله:قائله«إلىاهتاولمألطويل»عنالبيت)3(
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~~/ب)(اللوحه~:بنأ~)نشهه24

صباح(ا)بنىبالدأوبعينطريفبنىبالدنظرتإذا
فيها.ظهرإذااألرض:نظرتوقال:
تقليببالعينالنظرواغا(بعين)»قال:ألنهالمجاز؟توكيدمنهذاااع
أنمن~(الخصائص)الموهومكتابنافىذكرناهمافقهعلىيدلكفهذاالبصر؟
قوله:إلىترىأالالحقائق´ا`؟تؤكدكمايؤكد»قدالمجاز
)3وملت(صياحأصاحتبحرباثهامنصيحةعضتالسماءالبيضةإذا

نظائر.ولهءصياححقيقةهناكوليست0)(صياحابقولها(صاحتفوكد

أ)~96(اللوحهمسأله:~2~
وأيامالنةشهورترىأالنكرات:االمانأ~اءمعارفتتعملتكاد
~لمومانوذلكبعينه؟شيئاتخصالأا~ى»هذايجرىوماواألعياداألسابيع
البتوكذلكواجماديين.ربيعشهراوكذلكمئله.األوقاتمنكاذماكليعم

وسمموذأالذوثعالةأسامةنحو:ءاألجناسكتعرفذلكفتعرفواألربعاء،
وأباأسدا)ذترىأالنكرته!مفادذلكمنالجنسمعرفةمفادأنومعلوم
ىفةيوموكذلكصاحبه.منيتفادمامنهماواحدكلمنيستفادالحارث
الحال.تلكيصادفيومكلفىثمائعهوواألضحى»والفطروالنحر
وليسظرفا،فيهمنها»فتعملشىءكليتناولأنللفعلجازكذلككانفلما
ناما(عمان)دكعمانوالبصرة«لبصرةكاكانماكلليىألنهالمكان؟كذلك
يرهالفإنهوأيضازيد»فيهقاماألىالمكانذلكقمتفكقولك:والليلةاليوم
)ويعرفأمألهيحصلأنمنألطفوهوبها»تبلحقيقةالزمانمناليدفى

ماثله.وماذلكفاعرف~ء

بعدها.وما)2/447-بالحقيقةالحقكثرإذاالحجازانفى(بابالخصائصانظر.)1(

منسوب.غير)21/454الخصائصفيوهرالطويل،منالبيت)2(
با.اطو(صليا)الدرع.ممار~ط»):1و(السالح.لتقيهالراسملىرتوفالخوذة(ألبيضة):)7(

~تلذلكفيكونوترتد؟الضربةفيهتنفذفالبالسيفالدرعيضيبأنوذلكصوته!
.العريضاليفو(الصفيحة):



/أ)51(اللوحهمسألة:26-

ا``.مخمازيداارايتكبمنزلة:ذلك،ونعومن،وأمكيفال

/أ)51(اللوحةمذلة:-2ال

المولى)بايتكنتقال:-وعنهعنأاطأعفا-الجبانيسعيدابوحدثني
فقلت:«متك؟كيفليلة:لىفتالىبالشألنج،عندهيلعبونجماعةفى

فيوالزيادةلعب،اصلوءشىلو:فقلت-ليكالمتقل-اهفقال:فعينة!
أمدحراياتالهفعملمتأجنيتي،مافعلعمتأعني،وأعرفىعلى،فغضبنقصان،
لى.فعادفيها،إليهوأعتذربها،

ب)/56(اللوحهيحي:أحمدهنبخط-مأله28-
الحارثي:الوليدأبوقال

كثيرالقليلمنكنالهلووعندهمنه،عيكالقليلنفوا

وهوالقليل»(ضمير)(ناآ)ففيكثير!-نالهلو-مندهمنكوالقليأى:

معمول.وهوب(عليك)ينهماوخملاألول»القيلمنو(منه)فاعله»

/ب)56(اللوحةمسألة:29-

الذكرونحو~منوالبؤسي،والبؤسوالتر~ى،القربواآلكرى:الذكرمثل
والثيزى.الثيروالذكرى:

/ب)56(اللوحةمسألة:70-

هوله:نحرللكرةكا(فعليهوقععا

.بتقتيل(~).فقتأل

وقوله:

همنقر(~)كليديكونقرتها4

التنزيل.هذاسرادركولمباالمل»كذا)1(
تكملته.اوقائله،إلىاهتدلمءالطويلمنبيتبز»)2(
متهأقثلقبلةالفدا<أنتومدر«:المحتب،»نمرافعفىجنىابنبهاستشهديت»~)3(

م.



االترمنهموكابماءالسماءأبوابففتحناطتار:~ثهلقزال،~~ر

عليهالعطفواآلخرءكثيرةالماءأبوابأنأحدهماموضعان:ودليلهاء11

واللفظا(فعلهنااممتوسلإذ112(القمر:األوهى~ظ««~و~ظبقوله:

لفظاجمعوهىءباألبوابظنكفماالمعنى»علىحمأل(األرض)ءأىواحد؟

ومعنى؟

/~)56(اللوحةمذلة~71

~).6.(الر~.كااالحسانإألاإلحسانجزاءهلط0ا~«ىةر(«

هلقال:فكأنهطاعة؟واألول-اإلحسانوهوالجزاءمقابلألنهإحانا:األول

~ونحوهبعده،ماباسماألولفيهد..مسىهذاانإالالواب،إالالطاعةبعزا.

واألول)،4.(ا~رى:مثلهاكاسيةسيئةوجزاءط0ر(«ة~ى~ى~ن~~ن

وفرهوشد،كمنذواآلخرالثانى``).علىول9احملءاقتلادخلكقولنا:

األول`~`.علىالثانىحملفىوضئآ
~)/58(أللوحةامذلة72-

ترافعحديثمننقولهماعلى-_(فعل)(~)(ثعلة)مشابهةحاليؤكدمما

فىأنهاذكرتراهأالالخليل؟قولعلى-واشياءشىءلمم:ة-األحكام(أ)

الثالثالحرفوموبعده»ماضمةعلىحمألالفعل!)ولفىالوهلفمزةضمتأى)1(
أمرافمالكلواومى(ضن)منالنرذوفتحت(فرا»منألرا»وكرت(شدا،هنالدالضمتأىأ2(

ى~>ك~حملففيومنها؟كلفىالمضعفيناولحركةمجانسةعلىحمألالئالثىامضعفمن
ا).ا1ا2أالخعائه.روانظر:االول»

ررففيعاقبتالعينحركةأن-2/8.11(الخصاثصفىذكرهآليفهمماعلى-المشابهةوجه)3(
رىنواو~العين.حوكواحذفوهاواذاالعين»امكنواالتا»الحقواإذافهمءالتأنيثتا»المواضع
بمننة0ذلكو~منآ»أل.ومغلحقله)حقلوقالوا:حبطا»حبطقالوا:داء!علىدلفيمأذلك

التا»تعاقبتفلماالعين»حوكواالجمهفىحذفوهاوالعينه»سكنوابالمفردالتدا،ألحقوالماوجفنات:
ممما؟احكاترافعا(ثعلة)فىاجتمعافلماالمتعاقبين»الضدينمجرىلزئكجرياالعينوحركة

(~الىئهمارانهإلىبالمثالاالمرلالتاءءفحكمالحركةوأسقطتالحركة»حكمالتا»فاسقطت

وك.كمةنحوأفعلئسيرهثبابوفعل
بقولاالحكام)(ترافعالنجارعلىمحمدالشيخويئسربعدها»ومااا.2/8(الخها~ا.ف.)4(

-روةلاكعليهتكوناللغةفىبحكمانفرداذامنهماكليقضىامرانالكلمةفىجتمحقد~إنه
رمم



شعلواحده0فعالءعلىللجمعاسمأنهفيهفهذا(شياء)؟فعالءاألمل

بائكإلىترىأالوحلفاء.وحلفةفاءوطفةوط0وقمبا>قمتتةقولهم:نظر

كتابافىأثبتا«كاماإلىهذافليضف(فعالء)علىاممأو(فعلة)(فعل)جمع
األحكام).ترافع(بابفى(الخصائص)

~)/58(اللوحةمسألة:77-

علىثالثةمجاوزعاالفاعلاسممجى،كرةفرالعلةتكوزأذيبنى

قولهم:نحو(مفعول)علىالالئةمجاوزفيماالمفعولاسممجى،وقلة(فاعل)ء

ءباقلفهوالمكاذوابقليافع»فهوالغالموايفع0وارمرفهوالرمثأوومر
له:وة

هغافى(`)ليلأجوازمنيخرجن6

:لهدف

هالدال(ا)دلوجماتهعنلحشف-

ثمفمنوابطله»هذاحكمرفعوهذاهذا»حكمرفعهذانفك)ثيرها»الفا»إلىداعياذللثفيكون
اانمتدالل:االوارباباالصوليينقولهذامنويتيباالحكام»ترافىاالمللهذاجنىابنماخ

.5تاقطاتعارضاإذااالمرين

منفاعلاسم-مغضليلورد:وقدءمظلما:غاضو(ليلالعجاج»بنبةرققاتلهوجزء)1(
(غضا).العربالن،2/242المحتبانظر:قليلة.لغةومى-القيامىعلي(اغضى)

(دال).العيبالنانظر:للعجاج.رجن»)2(

و(السما»):تمها.قواامفلأ:الدابةو(ارضفرسأ.يصفءندبةبنخفافقاتلهالطويل»منالبيت)7(
يعدأىا:مصدقو(واهديجتهد.الساكناى:(هودوع)وقولهالعرق.منارضهوامتحمامظهره»
الخصاتص(ودع)»العربالناانظر:فيه.يخيسوالوعاه»فيويصدقالعدو،بمواهلةراكبه
الهامش).ح-)216لم21

اسرلة.اولفىا(ملة~تكونآن~ينبفىقبل:قولهونبالنهبالنصب!)4(
م.م



وصمهوالساعد.والفاربكالكاهلاممايكون:(فاعال~أنترىأال(مفعول)!
كاألمرللجمعوامماوالباطل.والفالجكالباغىومصدرا.والراكبكالضارب
يوجدال(مفعل)منإليهينصرفأنجازعندهم(فاعل)كثرفلماواالابر؟
الزيادة.حذفاعتقادعلى~هم»
وعزءومقتولمضروبنحو:0صفةإال~هميوجدال(مفعول)كانولما
إال(مفعل)،عن(فاعل)إلىخروجهم(مفعل)عنإليهيخرجلمكالمهمفى
قوله:وأما(هودوع)ءوهوالشاذىالحرفهذافى

«مزعرة(`)مهويأرب«
كقوله:فهذابه»وزعقبهميحقدنشاطهمنكأنهفإنه

اليأهب´~)رض3امنموثو~غيرإلى_

(بيد:وكقولبه.موثوقاى
-والمختوم`~)المبروزالناطقء

ارتفعفلماالضمير«ارتفعحذففلماالجر»حرفحذفثمءبهالمبروزأى

المفعول.اسمتضمنه

أ)~99(أللوعهمسأله:74-

(سجستان):علىالقول
ليسأنهترىأالاألصول؟مثالبهاالبناءلمخالفةزا~ة؟تاؤهيكونأنيجب
هذامع-ويجوزفعلتان.هذاعلىفمثالهجعفر»نحو(فعل)الرباعىفيمعنا
أنهترىأالرباعيا؟(فعل)كالمهمفىيو~لموانأصألفيهالتاهتكونأن~

غذاتهفىمبالغبمعنى:هناهووقيل:اد»الفقذكىمذعورآىا:وامزعوققائله،يدرلمرجن،)11
(زعق)ادالمربلسان(انظر:

هامشىفيالنجارالشيخوآورد>(وثق)ءالمربلسانفىمنوبغيروردالطويل»منيتعجز)2(
االلفاظ.بعضاختالفمعءخارمابىبنلبثرتأطثالثةضمن)1/193(الخصاتص

هو:تاءوالبيتربيعة»بنلبيدقاتلهالكامل،منبيتعجز)3(
والمختومالمبروزالناطقالواحهعلىجددمذهباو

(برز)آ.العربلمان(انظر:



ريبداذنحو:مهما؟انفرادهعلىيوجدالماالملمنوالوذاأللفمعيجوزقد

ألنهكذلك؟فليسبالوذه~~نقصاذمافيوعريقصاذ(`).وهيرداذوريهقاذ

كذلك.أيضاوالعبوثراذاذالعبيرالعريقصاذ:ومل0القرنفلعهمجاءقد

ومه:(تحية).إلىالنهبفىوتحوى0وةوالقمحث0الترقوةمنهه:ونحو

نظائر.ولذلك0وحواتخطوات

لمواذ0امألترجماذتا«كانتكمافعالذ(مجتاذ)هذاعلىيكوذفقد

ذلك.فاعرف0(فعلل)األربعةذراتفىيوجديكن

/~)59(الوحهمسأله:~75

وقال:0ابهأيهبمالالمامىأحققولهم:نحوإجازة(من)الحن(ا)أبوامتع

علىوضعهبلالخبر»وفعكذلكوليىالمبتدأهفىماإالالخبرفىليىألنه
.مهالفائدةتاول

عليهالمجدىأوبهالبترابهأبيهبمالاالسأحققلت:فإذعلىا~`:أبوقال

هوالذىنفتهالخبرألذقال:أيضأ.فادهاعلىا~لةكانت0ذلكنحوأو

الخرلفظنفىألذبعده؟منالمفيدةالصفةمجى،يفعهوال0مفيدغير.ابه)

األخبار.وفعهذاعلىوليسمفيدىغير

فإثهمهتفروذالذيالموتإنقلم~«:اثهتالفي~:منتيلنإذ

الفاءدخولجازلماالرطلمعنىالضامةالعفةولوال)؟8(الجمعة:~~_

يجوز:الكما0يجزلمامالقيكمفإنهالموت(إذقلت:لوتراكأالالخبر:فى

بثبت.وليىمنظور:ابنقال-اللمى:(هيردان)والزعفيان.(الريهقان):نبت.وييدان):()1(
طيبانهإالالغبرة«فىكالقيصرمنباتو(المبيثيان:عييقصانة.واحدهنبت»اودابةوعريقصان:

النحرثغرةبينالمشرفةالعظمةو(الترقوة):العبوثران.ومئله~الريحطيبدقاققضبانلهلالكل
اصابتالرجلامتلقىإذاالقفا»فوقالشرفةالهنةو(القمحدوة:وغيرهم.للناصتكونوالعاتق
الكلمات).هذهموادفىالعربالناانظر:راسه.مناالرض

منةتوفىواالدب»اللفةفىالبصيةعلماهواحدميبويهتلميذمعدة،بنمعيدالحنأبوهو:)2(
210._

_.977منةفيدجنى،ا.زوامتازعصره»فيالعربيةأمامأحمد،بنالحنعلىأبوهو:)7(

رر



جازالصفةفىالشرطمنضمنهلماالفاءدخولجازكماهفهآل~فمنطلقزيد
الصفةمنبالخبراتصللماذلك:ونحو0بهالبارابنهأبيهبمالالناسآحقأيضا:
المبتدأ.مجردعلىالمعنىالزائدة

يكونأذالمبتدأشرطمنليسأنهتعلمأالمتباعدين؟أمرينبينقيل:جمعت
ينكرلمكذلككانفإذامنه>مجتناقالفائدةتكونأنالخبرشرطمنأمامفيدا.
فرقوهذامنعته،منأفيدبماالخبرتتبعوال0منت«نأفيدبماالمبتدأتتبعأن

تأمل.أدنىمعظاهر

ه/مه)9(اللوحهمسأله:76-

كالمهموردبذلك-يجبلمطال0اواوالشرطخوفعلىدخلإذا
أحنأىإليك:أساءو:نواشكر»0كفركوانزيدإلىاحنقولك:وذلك
إليك.مسيئاواشكرهلك،كافرأإليه

إليهأحسنكقولنا:وذلكءللحالالعاطفةالواركانتالشرطأجبتفإذ
ء~هعلىفأقمإليكأماهوانوامكر»إليه»اإلحسانتآعفالكفركوان
جواب؟هناكيكنلملهاكانتولوللحال»الللعطفوانفالواذلك؟ونحو
الكتاب:بيتإلىترىأال

خربأ```معمورهارانهواةعا«د
معمورها.خرباهواةعاودأى:
مفرد.تكونأنالفضلةوضعوأمل0فضلةالحالأنقبلمنذلككاذوانما
الشرطيجيبوالمكذلككانفلماذلك.ونحوبه»والمفعولوالمصدركالطرف

فضلة؟هىإغاوالحالجملة»لصارأجيبلوألنهالحال؟مرفعفىوقعإذا
اجمآل.منبهاأولىفالمفرد
وفاعل؟فعلمنتراهأالجملة؟أيضأالشرطفإنقلت:فإن

_.66منةحارمبناللهعبدافتتحهاعندماهواةأهلمنثماعرقائلهاليبط»منيتمدر)1(
(هرا)»العربالن»ا1312ميبويهكتاب(انظر:طربا).إذامشفوفااليوم(وأسعدهو:ومجزه

.11./9يعيشابن



حيثمناألحاد<مجرىعدهميجرىفإنه~جملةكاذواذهالشرطقيل:

0البقةالجملةحكملهكاذولو0خبرهإلىالمبتدأاحتياججوابهإلىمحتاجاكاذ
عليه.تتماراالالغ

ا~ا~_هز~ألإألوأطمسبحانه:الثهقولأيضاذلكعلىويدلك

تتحالهذهو(أتا))ء9»-ا.(الوا~:اليميزوأمحابمنلكفسالم~

وأما0فمطلقزيدأماكقولك:0للمفرداتمرفعهوإنما0الجملبعدها

ولو0)9(الضحى:تتروايتيم~م~~تعالى:وقوله0الثهعبدفارفرمتخأ

حكمهذاكاذفلماهذه،(أتا)تباشرأذجازلماالبقةالجملحكمللشرطكاذ

~منالمفردأشبهيجبلمإذاألنهيجب؟لمالحالواوقبلهووقعتالرط

أذتعلمأالقيل:فإذ0بذلكاللفظ~ملحمفردةتكوزأذبابهاوالحالذكرناى
تواكأالالمفردات؟لوقوعال0بعدهاالجملعلوةموغوعةهىإنماالحالواو

مسغول.وهواثهعبدوفربت0جالىوهوبزيدمررتتقول:

أ)ا~/(اللوحةمذلة.77-

9رهمبنالحار~إذهمالال

8دسر``)ثيابفىحجأأوذمه

وقوله:.189~المائده:األ~ألو~تمو~سبحانه:الثهكقولههذا

هلجارهم`~)عقا.عقدواإذاقوم8

~حوالمقوله:ومئل01235)البقرة:~ووو~~حومحو:

واثمابهانااحملوفقدا~.مزلقر~رأذ~،األ~ق~.عليكرو

وقوله:).1)ا(الناه:~و

9وتركته~~).امرئذنبوحملتنىة

.منوبغيرا(وذمالعربلسانفيوردرجن،)1(
.بالذنوبمدنسوهوبالحجاحرم:يريد~بالذنوبمتلطخة:و(دمم).اوجب:و(اوذم)

.منهوبغير(عقداأاربالنفىورد،اليبطمنبيتمر)2(
:مكأاالبيتوبروى~الذبيانيللنابغةقصيدةمنالطويل،منبيتصر)71

~م



المعنى.طريقمناألشياءهذهبينفاجمع
/~)6»(اللو~له:مسره78

.``´..إنه.مأ~عنىالنعمانآبلغ

والكر.بالفتح
قدأنهعنىالنعمانأبلغقال:نهكفيصير(~لكا)منبدألجعلهفتحفمن
قوله:منحاآلالقولهذاعلى(~لكأ)يكونأنومجوزوانتظار.حبسىطال
كقولك:0عليهبهالمفعولحالقدمثمرمالة»الصورههذهأبلغهأى:ا(أنه

العجاج:وكقولهناءقائمأضربت
«الخراراصوتهاسمعتإذا»
«الصرارا(ا)وقه.~يهوىأضمر-

صاحبها،علىحالوهو(يهوى)~مثمهاويا»الصراروقعهاأضمرأى:
~..زمدقائمةضربنظير:ألنهول!9اأمنأوكدفهو(الصرار)وهو

حبىطالقدإنهفقال:ابتدأثمبه»مفعولامألك)في(إن)كرمعوأما
ا~قولأنكماءللمالكمغرة(مأ~)قوله:.ددالجملةهذهفكانتوانتظار»
ءمر~ن(~القالثمتوابمنخلقهآدمكمثلاللهعندعيئمئلإنطمبانر:

ينالهاللهكاو~وكقوله:ءللمثلتفيراكذاثمو~وقوال:فصار)59
مغفرةط~0را»«ة)5ا~لمائد-.الوأجوعطيممففوةلهملحاتالمناوعملواآمنوا

وكقوله:للوعد،تفيرالوأجوعطيم

أرران(~)و~إذسوانامنعاإنهغرا«ابنودماغئبه

واتحوهوغيرهموىالمركزىوتركتهامرىذنبلكله~
المذنبانيريد:~بالكىيعالجالليمالجملوهو~غيرهيمانىغيره:يكوىب.ابلو(المر):
ا.ه6النابغةديوان(انظر:والعذاب.الخوفيواجهالمظلوموالمتهمفرحا»يرتخ

اانظر:حبه.قدوكانالمنذرهبنالنعمانبهايخاطبزيدىبنلعدىقصيدةمنالرمل»منالبيت)1(
أ.325ه1/144المحتب»93ديوانه

وقعها)صميقول:المنجنيق.به:ويريد~دواالصراوا:المصوت.و(الخرارا:للمجاج.ربعزء)2(
.1419العجاجديوانء253الحلبياتاانظر:الطير.تلك

بنسليمانخلعهالذىتتيبةاخو~بننوارهونحرا،):و(اجزللفرزدق.الطويل،منالبيت)3(
).248الحليات»872ديوانهاانظر:ساذ.خراواليةعناللكعبد

ممم



للوق.تفيرالبيتآخرإلى(إه)نتوه:

مرفعذاواتظار)حبىهال(تدتوله:يكوذأذوهو0آخروو~
حبى؟هالقدإنهعنىالعماذابلغتال:نكأه(مآلحا)؟منبدآل0ممرب

بذاوحدثابكاىالحق:عنىوحدهزيدتامعنىابكتولك:مجرىنجرى

القول.بهذاأخبرهأىتائم:أخوكأخبرهكقولك:نهواالمنظ؟
0نرتأيهماأذإال0المفتو~معممىنيماكالبدلالمكورةمعفيإةفالبدل

متواذاللفظبهذاشتإذالمعنىمذاأبكتال:نكأهنتح،إذاأهومو
~هولإليكويكولك،~موهتلتال:كأهحتى0بغيره
ذلك.وغيرو~رهاتنظزماذامتدادمنفيموماأو0رهواتنظ

))/61(اللوحةمذلة:79-

(فعل)علىزيادتهحذفتلمآالمصدرفجاء0مرفثالاا~ه~رف_قالوا:
أقيى)ذإالفحثثا.لهفحتقالوا:0(فعل)علىأيضاجاءوقد0)و(ثعل
موضعين:منالفاهمفتوح(فعل)ذلك

وكر(فعل)ءالالئىوكر0ثال~عادالزيادةحذفتإذاأنكأحدهما:
فهذاشتشا،ومتمته0مرباكمربته(فعل)المتعدية(فعل)ومصدر0متعث(شل)
هذا.

واغا0(وحده)جا»مه(فعل)ءكرهالفعلمنزائدهحذفماأذوالثانى:
تعميرا.النهعمرتكأى:النه:عمركومه:0إيحاد.أوحدتهمصدر:هو

أ)/12(اللوحهمسألة:40-
:الزياتالملكعبدبنلمعمديريد،بنمعمدالعباس)بواننمد

أعدلمالقمنطالمرفتوانبواحدةأذتحرلمغبتإذامالى
يدىمالتقدانى)حبكنتقدفتحرمهجوهقالثي»اعجبما
أ)/62(اللوحه-41

.بغتجقولهم:بابهه(علج)بابمن



أ)/62(اللوحة»42
حبلى،ومئله:الحدا،ير«-الحدو´`)ميبىبأسيالعباس:ابنوقال

وأفعو´`ا.

))/62(آلوحة-4ط

وقال:
الماعىإمتاعاألام0)

يديهوعلىمطولهفحن

المطاعسيدنابقاءبطول
المشاعوالعدلاالنعامبنو

أ)/62(اللوحهمسأله:ه44

«مبىيخص(~)وكان-جدهعنأبيهعنالمغيرةبنالمظفرالقاسمأبوحدثنى

ءبفوطةموتزرهوواذأءتمامأبىعلىيومادخلت:قال~علبهويجفتمام

ثمهذاءفىثمهذاءفىينظرءالعربدواوينيا<،<وبين«خرى،متشح
فقلتقال:ءمستهقدثمدةفىهوواذايكتبه»شيئابيدهويثبتشيئا«)3يجم(

فلوعليك،منهوأشفقمنك»ينالعظيمأمرزىوالثهأنتسيدىياله:

هذاكالشاأو~جهدكمنعفوكيكفيهمالناسفإنهاا؟بعضعلىاقتصرت
قالثدإنها(أ)ويك،لي:فقالقال:-طريقههذاأنإالفيه»أناأشكنحوه:

تقلدهم؟بماذافانظر:الرجال»أعناقفىتبقى

أ)/22(اللو~مسأله:~49

أالقال:ءالفعلمعنىفيهإنالنداء:فىيقول-اثهوهمه~علىأبوكاذ

الوقففىلنةوهو-واألفعرالحدوبقتلبامىالمحبامى:ابنحديثوفي(حدا):العربلسانفى)1(
الحدأهىوالحدو:ويشدد.يخفقياأ:يقلبهامنومنهموأواءااللفتقلبألف»آخرهماعلى
العروق.الحائر-ألة:جمع

حواثجه.وقضا»خدمتهعلىويعكفءبهيطيفأى:)21
تركاىفرمه:و.جماغصانه،مناالرضفوقماكا_قطعاى:العنب،أجميقال:-ى،0اى(.)

غيرها.إلىوانصرفركوبها،
ابدالناسبينلتبقىتنقيحها!علىاواختيارهاعلييعكفالتىاالشعار(إنها)فىبا~يقمأ)4(

الدهر.



زنيتلها:قالاذاا(أنهكماالحدهعليهوجبءزانيةيالها:قالإذاأنهترى
كالك.كان

أنههذافىأرا»والذى-ترىكما~مرمأليقول-ا~رحمه~كانمكأا
فيهكاناذااوامعناهالمنادىلفظمعنيين:منمفاد.الفعلمعنىيكونأنينبغى
فياذاءومعناهالمنادىلفظقدرعلىالفعلمعنىيفاداغاأنهترىآالالفعل؟معنى
معنىمنهأفيدقاعد،ياله:قالو(ذاءالقياممعنىمنه.فيدءقاتمياله:قال

ياله:قالواذاالكوت.معنىمنه~فيدماكت»ياله:قالواذاالقعود»
كالمه.معنىمنه~فيد0متكلم
فقاهكذا.وامتمروضد»ءءالشىتناوللما(يا)نفسمنامراهذاكانفلو
الالمدعوهنفسمنمفاداالفعلمعنىيكونأنينبغىاغاأنهذلكا(منعلمت
جعفرياأو:ءاللهعبديااو:زيدىياقال:لوأنهعندكيؤكده(يا)»لفظمن
من(هل)يفيدكماالنداء،معنىمن(يا)يفيد»ماغيرفعلمعنىهناكأفيالما~

االبتداءمعنىمنوامن)ءاالضرابمعنىمنو(بل)ءاالستفهاممعنى
واالنسانحدء0زانيةيالهاقاللوقال:أنهترىأالأراد؟هذاوليسوالتبعيض

النداءنفس_لىراجعاأ_~هذاكانولوللقذف«يحد~اغاللنداء،يحدال
لووكذلكهناك.النداءلفظلوجودحد؟زيد»ياله:قاللويكونأنلوجب
واضح.وهذاجمل.وياهناءيالها:قال

موله:ذكرناماعندككدويق

المتحمل``)رحلهامنعجبافيامطيتىللعذارىمحقرتويوم
فعجبتمحقرتيوممطيتى:للعذارىمحقرتويومالقول:فاتدةآنترىأال
مفادالعجبفمعنىالعتو»علىالعجبعطفكيفترىآالالمتحمل؟لر~
ذلك.فافهم(يا)«لفظمناللفظه»من

ااتطر:االبكار.واالعذارى):ذبحت،ا:واعقرتألقبى.امرئمعلفأمنالطويل،مناليسر11(
.1275الليبمغني،112دبرانه



ب)/62(اللوحةمسالة:-46

:تعالىوتوله»بهالشرطأهيبوان»بهشرطأنبالفعلالنلرفثبهتوةمن

.عليهالفعلومطفءالفعلعلىعفوأن)»36:(ألرومكليقنطونهمإذاط

ب)/62(اللوحةمسالة:»47

:تولهبابمن
هالمرخن(`)إئفىالعرقوبمنبرهه

قوله:

مطهمكلظالليتقيلون
:بينهمافاجمع
قوله:ومنه

ذاا)الرحاوربمأاهلمأجل

االتين»دقيقةانهايريد:~االسكافمخولاالمل:فىوااالئقى)ءاالبرةو(المثبرا:امرأة.يهجو)1(
ا).6ا/هء8ا/1المحمص»2/221،3/95الخصائص(انظر:اليدين.هزيلة

~ثاوكانبآمد»وموإياهاانشدهوقدءالدولةميفيمدحللمتنبىقصيدةمنالكامل»منالبيت)2(
الحنالفرسا:و(المطهمالحر.يشتدعندماالظهيرةوقتيتريحونو(يتقيلون):الروم.بالدمن
إيقاعاىا:السرحانو(ربقةالنهام.ذكرصيداجلمنأىالظليم):و(آجلمنه.شى>كلالتام
).289المتنبىديوان(انظر:الثرك.فىالألئب

مو:تامأوالبيتالغيث»وصففىالتيرالمرئقصيدةمنءالرملمنالبيتعجز)3(
تدرمتحرىاالرضطبقوطففيها0هطالديمة

االرضتمماالرئى):واطبقمترخا».االا:و(الوطفالغزيرة.و(الهطال»):الدائم.المطروااأليمة):
تمبواتدو):تقصد.ومعنا»:تخفيفأ.تا»يهاحدىحذفتتتحرى،املهاو(تحرى):وتطبقها.
طبق)).0العربلسانال»8القيسامرئ»يراناانظر:الماء.

قائله.إلىاهتدلمرجن«)4(



وقوله:آ)/73(اللوحة»48

اك´بقيضيلضفتمرسقيضي،ب
بيهمافاجمحلعواو،)(~´1(بابمن

أ)/67(اللو~~49

0نطرمنعينأربع:منيشبعنالأربعيقال:كان
مطر.منوأرض0خبرمن

فكر.منوقلبخامة:إليهايضافأنينبغى

وممع0ذكرمنوأننى

أ)/67(اللو~مسألة:~5»

صاحبه؟منميزتهمن:مقلوبةنهاكحتىياه<(المزية)المتكونأنينبغى
ومؤثر.غيرهمنمميزالمزيةصاحبألن

أ)/67(اللو~صالة:~51

إالصديقمالىوأربعين:ممتسنةءبحلب~ا~رحمه~علىأبوقال
يومالهوقلت~ه»القرآنمعانىفى)3الحن(أبيكتابيكونأنواثتهى

عيىبنعلىالحنأبافيهذكرتشيئا~وسبعينخمسسنةأظنه-ببغداد
الثمانين»جاوزقدذاكإذالحنوأبو-وعنهعنااتهعفا~الرمانىابن

هو:تاماوالبيتالهزلى»كبيرالبىءالكاملمنبيتعجز)1(

بهيضللفضتميسيميضلربفإنهالقذاليشبإنازهيي
اعليئى.و(الهيضل):والقفا.االزدينبينماو(القذال):زهيية.يريدو(زهبيا:لالستفهام.الهمزة

.2/1440الخصائصء2/747ألمحتباانظي:الحرب.بفنونالخبيرو(الميمى):
الطهوى:مثنىبئجندلوهواجز»اليقولهفيأى)2(

بالعواور.العينينوكحل
عوارمفيدهجمعف(العراور)محأفا!نهمانكلفىانالبا»مخففة(ورب)(العواور)بينالجمهووجه
البا».مشد«ة(رب)منمخففةوارب.اليا»ءفحأف(العواوير)!وقيامه

المقرآن)تفسيرفىأاجامعهروكتابه~_784سنةالمتوفىالرمانى،عيىبنعلىالحسنأبوهو:(أل)
باويى.فى»وجودفهومنهدالعألجي»إالمفقود»)نهوكلمانبرذكر

م«



جباراونحوالبابهذافىهاألرحمه~علىأبووكانصبى~ءهوءفقال:نعم
معذوراهمنهيراهفيماكانوقدوهم»هىبحيثالشأنهذاو.هلنفهيرى

أ~ا.اليه.´أ)..وال.أجاا``)فيهكانفيانهءاليهمباالضافة
~»العباسأبويكنولمالحسن»آبايعباويكادعثمان(~)»أبايعظموكان

بكتابهميبويهكالمتعقبهفىنفسهعلىعناهجنايتهتكنولمرجيألءاال
وكانومتلما»قصا.نفسهفى)9عمر(آبووكانغاية»الى~(الفلط)(أ)الموسوم

~ما.فيهرأيهخرامتفيهرايهيكنولموقدمه»بكر(~)أباجشىربماء~خرة
بهرداألى(االغفال)كتابفىبهعمله»عمارافيا»إسحاق(~)أبىعنوكان

.~

أبى~لوهلجأهب»و~~به»«~~لرأيتهكيسرأل~~~»«بنيوءودالمحرمه

بر~تأمتوبل~ابمهرةهيربهككيه_لرأبئتهوقا~ا~بنمما~

•افقتمنى»ا_مربهأاأكمكى~ء«وا~أمتا.~آل~كيه».هوأ~

إ~-هىبىلمحتكمت~`و~~~كا»هى~~»كلكىهراءتىصنبل

يطافهارواقيهن»~~مسوأ«عصريئصنآللبىإ~و»أبىمحىلحرد.~~~
»~د-».
.ا~يىإ~مل~لور~ىإ~»~~

الخلق.موثقةقويةأى~جد~:ناقةقولهم:مناقرانه،فانقاقو<موثقايريد:)1(

عليه.للسياقمعنىوال~أحدوالاالصل:فى)2(
منمحمدمر:المباصوابو-_247معنةالمتوفىالمازنى،بقيةبنمحمدبئبكرمو:عثمانابو)3(

_.285سنةالتوفىالمبردىيدينى
يو،سيبرلكتاباالهميةقليلنقدوهو):167ال2(وكلمانبرعنهقالالغلط)(مانلكتابهو)4(

)27/277المزهرفى:اليوكلىذكرهوقدءالشباب~من)نهشيخوختهفىنفهالمبردوصفه

_.225منةالمتوفىالجرمى»إسحاقبنمالحابوعمرهو:)9(
بنالحينبنمحمدواما~»716~اترفىاج»السبنالسرىمبنمحمدإماهو:بكرابو)6(

ونحوه.خنعىبكالمداعبه(جمئه):ومعنى_.321سنةالمتوفىدريا<
المثار(االغغال)وكتاب_»716منةالمتوفىالزجاج»مهلبنالسرىبنإبراهيماسحاقابوهو)7(

فيمااإلغفالبعنوان:وهرءالقرآنمعانىكتابهفىالزجاجعلىللردالفارسيعلىابومنفههناإلية

العانى.منالزجاجاغفله
~72.سنةتوفىالمبرد»تالميذمنبن~ن»احمدبنمحمدالحنأبوهو)8(

رم



على~وآئمار~،ءفضلونزألحم~»رجلىاصابمدكانلى:وقال

مععادنىوكاناكرك»المرمأ»آربعينئونزبصف(فأ~الدار»بلزومالطبب

ماأل»ستأفهعلهفامللتلحمد(ا`،(االعان)كابمقرأالفمها>،بعض

أعكنولمذاك»ففاتنىمنهاناخهعلىو~وحمن~،كثر)نهإلىوأوما

انراعمنئسأ(الحجه)فىكابيأردعلملى:وحالذكره،لعائوبعد!فمامنه

ا~-األآلم9ومعالى:سبحانهمولههيالىاألمهبنجمعهغرالعباسابي

زهر.حولهرالذىابدوبن«)ابلهو:لمكامالحكمفإنهمنهتفرونالذى

ا~´بلمالسماهرحىانرامولرملنأالمنأيا)~بهابومن

فىعبأهابيكاباالنسانعندكانإذاواربعن:سرمنهبحلبلىوقال

على(الردفىتطربوكمابأ`لمرآن)»(إعرابفىالحنابيوكماب(المجاز)،

الطوال.الكبهذهعنذلكحامسغني-الملحدهن)

ب)/67(اللوحأ52-

ا~:بنمععوببوسفدالبي~محى:بنآحمدالعباسابوحال

والسماأل،ممطرعنهعندىمهمه؟وآىفمال:رواسه؟فىبهممطربلمحان
حرثا.عنهآروىانأجسر`ا)

ثمه.إالاألبحمدعذهمهرومامطرب،فىاصحابار)ىهذالس(ع)

/ب)63(اللوهة53-

يكونانيعأوفلنتحقيقأالفعلحالجي_فمنهحذفماجميياناعلم
يوهأل»جر~حرفغيرمنبنفه،يملفعلممنيفىانوإلىفيهنظرقد

قوله:نحووذلك

سنةتوفىالذهب»ماحبالمشهورالفقيهمنيفةابىاصحابمنالثيبانى،الحنبنمحمدهو:)1(
189._

اا.11ديوانهاانظر:ملمى.أبىبنزهيرمعلقةدزالطويل،منالبيت)2(
مروة.الهفىمطحومةكلمة)7(



8أحصيه(`)لستهذنبااههأستفغر•

قوله:وكذلكذنبا»اللهأمترهبمعنى:فىتراهأالذنب؟منأى:

ه)2به(.مرتمافافعلالخيرأمرتك«

0الخيرعليكوأوجبتالخيرهوأئعرتكالخيرهمتكألنمعناه:أنترىاال

(األعراف:~و~ردا~ر«~~مهموتعالى:سبحانهاللهقولهوكذلك
رجأل»سبعينقومهمومىسلبمعناه:أنترىأالقومه؟منأى)؟155

منهماختارهمإذاألنهرجأل؟مبعينقومهوابتزرجأل<سبعينقومهوأفقد

إياهم.وسلبهمءإياهموأفقدهم0إياهمابتزهمفقدعنهمومازهم
).7االمملففين:كامخرونوزنوهمأولوهمووإذاكاتالى:قولهوكذلك

أخسروهم.ءماملوهممعناه:أنتررأ.لهم؟وزنواأو:ءلهمكالواأى:

قوله:وكذ(~
ءنمتوها(~ا.في-.~امقالتإذاة

أسماعكم.ثآرلوهقالتإذامعاه:أذترىأالإليها؟فانمتواأى:
عانحو~فيهتعدمالفإنكالحو؟هذامناللغةنىيهرمىماجميعفتأتل
نىونحو~هذامنذكرناوقد0المعنىعلىالحملبابمنوكله0هذانى)ريتك

اثه.بإذذإليه«ونحوههذاثليمتف0كيراثيئا(الخمائص)(أ)كتابا

هو:وعجز»أحد،لىلمينسبولماليبط،منبيتصدر)1(
والعملالوجهإليهالعبادرب

.1247•7الخصائص،1/27ميبويهكتاباانظر:

هو:وعجزهاليبط،منيتصدر)2(
نشبوذامالذاتركتكفقد

بنخفافاومرداص،بنالعباص~و0~وداعثى~و0يكربمعدبنعمرإلىالبيتهذاوينب
).415اللبيبمغنى،1/27ميبويهكتاباانظر:السائب.بنروعةاوندبة،

قوله:وعجزهصعب،بنلجيمقائلهالوافر،منيتمدر)3(
حذامقالتماالقولفإن

شرح،291اللبيبمفنى(انظر:(ذنصوتها).منبدالفصدقرهاالبيت:ويروىامراته.و(حذام):

ا.حزمالعرب:الن،1/63عقيلابن
بمدهاا.وما4ا1•2(المعنىعليالحملباب-الخصائصانظر:)41

89



إى~~~اتتد~تعالى:مقولهنحوالجر:حرففيهزيدماوكذلك

إليها.)يديكمتعطواالمعناه:كاذتماالباءزاد)195.البقرة:ا~و

أ)/64(اللوحةمسألة:54-

أاليطز~يحسرونوزنوهمأوكالوهمووإذاا~:مزتعالىأثهتول

بمعنىهنا(يظزاكانتشت:إذ):4<3االمطففين:~ثرألوأنمأو~

قوله:نحواللغة:فىفامروهو01(يعلم

~مدجج```بألقىظوالهمفقلت:9
2000~

معوهو0وتظياتمو..بابهاعلىهناا(يطنكانتمت:واذ0تيقنواأى:

يتوهماالقال:هنهأنهإلىيصيرألنهمعنى؟أقوىكاذواغامعنى.أقوىذلك

بالعظمتحققهمنكافففيهبالتوهم؟هذافىيقنعفقدأىمبعوثوذ؟أنهمأولك
الشاعر:كقولإذذفيكرذوشدته؟األمرمن

ممآعه´~)شرمنتحفيك

أذ-وشدتهاألمروعظرهناكوماوالنثورالبعثلتوهم_يجبفقدأى:

0بنفهوالقطعاألمرتحقيقعنفضالالحذر<كلوتحذر0المعامىتجتنب
أبلغ.كاذفلذلك

/~):64(آلوحةمسألة:55-

كيرقفيهاساثلفإذ0غيرهاعليهاينى(ما)واالبتداءالوقفأحكاممن

بها.والحرامالحاللمنكيريعلموقد0وحشة

:فولهوعجز»الصمأ،بنأربدفائلهالطويل،منسزممدما1(
المنرتالفارسفرمرانهم

.(ظنن)االعربالن:اانظر

:ومنهاءوجههالتهكرمطالبابىبنعلىاالمامإلىمنوبةقصيدةفىوردالكامل»مجرو»من)6(
طباعهمختلفادامماالذىللدهربؤصيا

مماعهثرمنيكفيكامثالهمفىقيلقد
.)77ديوانه0.انظر



للمعنى،ايضاحأآساهماوهوآهمهما،احتماالوقفانتداخلاذاآنهاعلم
ثوب~هلينظر«ألائكاألد~علىن(``يفكهم~نه:ا~كقولرذلك

و~م~قوله:جعلفمن0136-34االممطفغين:الكفارهأكانوامفعلوذكا

كذا.كانهليتآملون:آى0(ينظوون)~_المعنىإلمعمولكاذرايفعأناتكفا«رها

فتقول:تتأنفاآلزا~.)ئممقوله:علىألوقفيكونآنينبغىهذافعلى

كذا؟كانها.ه~ن؟~نظها. _.__~.
الضميرهنحال9يننروألطقوله:آلنالمتداخل؟الوقفمنهذاكانوانما

يننرو~ال:طعلىالوقفيكونآنهذاحلىيجبفقد(ا`ء9~ذ8رفي
تفصلآنيحسنلمألمنهحاكانواذا0المتقدمةالجملةفى~لضميرمنحالألنه
النتقضذلك`~أفعللوآلنهكلها؟الجملةمنجزءآلنهامنه؟هىعاالحال

و_ا~وماكانواكل9قوله:يصيركانآلنهالنفس`~`؟الىسبق.عاا~

استتنافهفىحينتذفيكونقبله؟كاحاآلال0تعالىاثهكالمزهمتآنفا9يفقأن
مصةفىهآمهاةتقاستقولهبمنزلةءوجههتعالىا~كالمم.)نهى

00000~00«0«~~
.عزه~ا~حعلو~وطقولها:الىكالمهاانتهىلماآلنه~و~~كذنك~ر´مقعلون~`أ)::م~. .~~_
ثوبهلمقوله:نظرفكآنهيقعلون~:وكذلكطتعالى:.مهقالإلآلذلة~قليا

معناهكانمنعندهوهذاعلىوليمركهذا.اثهكالومنمتآنفارمالكفأ

~~اسمه:عزكقولههذاءملونتآى:ر»الكثوبهلونينظعنده:

ذلك.فىالحالملفلتآى:119طعأهأكا(الكهف:لحنآنأيهأ

.القرا»ةمذهعلىمبنىبعدجنىابنكالمولكنءالمصحفلرسممخالفوهو،باالملكذا)ا(

.هذاعلىكالمهجنرابنبنىوقد~اامتكنين:االملفى)2(

.ابافطروفيهالمعنر~فتقنرالنينظرمفعلذلكفعلالو:االصلفى)3(

.النفىالىلمافادت:االصلفى)4(
أعزقوجملواوهاأفسهقريةدخلواإذاا~ألإألال~م:تمالىقوله»النملسورةمن34ا.يةمن)5(

.9يفعلونوتحذلكأذلةأهلهأ



قبلها؟عاالحالفصلاحتملالغرضنقضإلىالمؤدىاللبسهذاخيففإذا
قوله:)عنىءعنهالفعلالمعلقالمنصوبفصليجزولمصناعى،أمرذلكألن

(الخصائص)_الموهومكتابنافىدللناو~معنوىىأمرألنهالكناو~:ثو~بهلم

تفيرفذلكبألفاظها``~؟عنايتهممنواوكاشرفبمعانيهاالعربعنايةأنعلى

فىويتسمحأقواهما،يعتمدأنيجبوأنهءالوقفينااخلمنأردنا»ما
فاعرفه.أدناهما»

أ)/65(أللو~مسألة:~56

عجزا´~´ظنفقديصابالبأنالحروبيال~مىممنظنومن
»ءه0 وصفعاجز~ا«~ظنفقدأى:المصدر؟على(عجزا)ينصبأنينبغى

ال()نقوله:فىالرنحيجوزوالمقامه.وأقامهالموصوف،وحذفالمصدر»
يعلمأنيجوزوالءالعلممذهببهذهبالظنه..وقوإذاألنهيصاب)؟ «.

فافهم.عليه،هوماالشئءبخالف

أ)/65(اللوحه~مسأله:57-
قوله:نعوالقديمالخألفىيمر~بنا

القرد´~أالميقلتحسيفالمصيرطاو
مضاف،أنهوذلكالقياس!منوجهولوياى،بغير-ترىكما»(قاو)
ساكنة»التعريفالم(طاوىامناليا،وبعدءإليهالمضافمنينفكالوالمضاف

الياه؟فيهتسقطالذىالوصلعلىفبنوهكنين،االاللتقاءيقطاليا،وذلك

وذاتمال»ذاتكتبهم:ومثلهتري.كما-المصيرا(طاوفصار~ذكرنالما

مضافةألنهاعليها؟يوقفالأنهوذلكترى؟كمابالتاه-ذلكونحو~عقل

المعانى.و(غفالهابألفاظهاعنايتهاالمربعلنىا«عىمنعليالردفىباب.الخصائصانظر:)11
بعافااوما1/215(

.159ديوانها(انظر:للخنا..قصيأ»منالمتقارب»منالبيت)2(

موثى~اكارعهوجرةوحشمنوصدره:اليبط»منالذبيانى،للنابغةبيتعجن)3(



:كتبوافعليه~محآلةال~األملعلىتاءكانتاتصلتواذاونحوه»مالإلى
كفهى(ذا)»تأنيثاذآت)وانما0بالتاءذلكونحو0عقلوذاتمال»ذات

أصلها،فىيجبماعلى-تاءفكتبتفاتصلت0لزمتهااإلضافةأنإال(شاة)ء

.التا«وهو

ل:ه~)/65(الوحهمسألة.~58

مؤتلفاز´`´والحياذ0فواتكنما_حذرىمزاليومألبكىوانى

بدلوأفراقك)0ظرفال0بهمفعول(غدا)إذالبيت:هذانىقديماقلتقد

فقلنا:وأجزنافيه.نراقكأى:مه؟

أحبتىبينجدإذحيلتىفما

وتفةالمليحةعيرحادىفيا

لحقاذالوىذكرمنوعياى

تققاذأذاذاألحزمنعفيت

قال:ب)165(اللوحةمسألة:59-

وترتحاتليماانو)علم
:اشياءئالئةفيه

قال:أنهترىأالمعرفته؟مفادتفياالجسنكرةأنعلىالداللةأحدهما

معاإلثباتالمإدخالوفيه:.مواءوالمتقاربانالكواتالتليمأنوأعلم
والمتقاربينلغيرقال:فكأنهاغير):معنىعلىمحمولأنهوسببهالنافية»(ال)

قوله:وأمآسواء.
مالى`~´جلعطاشكومنلحيففامطعنى~كأغفلتلما

مبها(الذى)بمعنىالتى(ما)~النافية(ما)شبهفإنه

قائله.الىاهتدولمالطويل،منالبيت)1(
شرح،2/175محالهواهمع(انظر:العكلى.الحارثبنغالببنحازمقائلهالوافر،منالبيت)2(

ا.13~/1عقيلابن
).61ديوانهاانظر:المنذر.بنالنعمانإلىفيهايعتزمالذبيانىللنابغةقعيدةمنالوافر،منالبيت)3(



فيايضأ~(غير)(ال)ئبهتفكذلك_(غير)»هنا(ال)سبهتوكمالفظال»
مال.بغبراى:مال!بالبنتقولهم:

منابعدفهمايقاربالمواذاسوا<.القال:ثممتقاربان،لآلقال:وفيه:انه
باالعلى»فيدامتقاربان»والسراءلآليقول:انهذامنأوفقوكاناالستواءم

االءنى.إلىينعه~منهثم

~)/65(اللوحةمسآلة:-60

:عرناتقال

هالتبريح~`)فليكبىكثناجلثال
د>«ه>.ه
لالدغامقبح؟وفيهءالساكنيناللتقاءالنرذفحذف0يحالتبر~آرادك

علىقيامثا0النجاربنىمنوتريد:(بنجار)منتقول:فالذوآنتبعده.الذى

بحرمنالبيتهذاآذوذلك-~تله-آذكرهمافيهآذاالوبلحار~؟تلعنبر

وتقطيعه:0الكامل

حورىتب6~فلبىهكمآجللن

عولنمف3علنتفمىهمتفاطن

آخروهى0علن)تف(مىنوذقابلتيحالتبرمناألولىالتاهآذترىآفال

ويقوى0الحرفاستيفا«عنيحذفماوقفاتاالجزاءمقاطعفروللعرب0الجزء

ترنم~~)اوحدامااذاسيماتمله،الآوادراجهمنالمنشدعادةبحبويمسزذلك

بهعلمتكذلككاننلما0وأوفح)بينيكوناآلجزاءمقاطععلىالوقوففياذ

لفظتمامعناللفظفىانفصلماوقفةهناكحصلتاذا(~)تاءعلىالوتفة

بلحار~مجرىمننعواجرىهذكرنالما~آالدغا)أمرهنافعفواذا0االدغا)

رأيناكنامامنهونحو0النهبإذذ~فإنهذلك؟فاعرف0االدغامتركفىوبلعنبر

مو:ناتاو.لت.لروى،~بزماوويمدرتلعبىومى.لكامر،من~ههل(ا)
~~..النز.لرتاذ~أغذأ~~لبريحشيكبركمابتتآل

.»ا.دبوا،(.ظ:
بأالمل.كذا(»)



قوله:نىقبل
صاد(``الوباسبابمنكمميكو11جيرانكبهيفنىولقد
نىزيدوهذاعااألول»المصراعآخرفى(المسكو)منالنونحذفانهنى
حنهولهافرطفلماءاألولالمصرعانقضاءعندالعارفةللوقفةاالسمثقل
توله:كذلكوليىلذلك»النونحذف

العثميرة(~´العورةالحافظيء
آخرفىمن(الحانظو)الوادإنولقمرى:احد.مممرعفىالعملهذاألن
تمامنىليتالجزءآخرنىالوقفةانتعلمأنكإال(متفعلن)»هوالذىالجنى>
ذلك.فايفالمصرع،آففىالوقفة
/أ)66(اللوحةمسالة:61-

~~ذ19نى:كمامصعمقا،العينالمعتل(استفعل)منجاءما

زير:وقول<)،9ادلمجاءلة:6الشيآلن

-يخولوا´~أاالللوايتخوإذهنالكه

برواية:)2.1(للقزازالشعرفراترفىمنوبغيرهوءوالرملمنالبيت)1(

الوصالبحبلمنكعسكرا_جيرانكبهايغنىولقد
كامآلوالبيت-وواحةلألعبدجد-الخزرجىالقيىامرىبنلعمرووهوءالنرحمنبيتبز>)21

مر:
وكفوراتهممن،تيهمالالعشيرةعورةالحافظي

القرارفراتر،71لاللومىالضراتي(انظر:منه.بدألا(نطفويروىواالثم»العيبو(الوكف):
م.م.ر

والبيتالمرى،حارثةابىبنسنانمدحفىملصابىبنلزهيرقصيدةمنالطويل،منبيتمدر)3(
مو:كامأل

يفلو~ا~ر~واو(نيعطواا~لوانيخولواالماليتخو~ااذمنالك

.يخبلوا)الماليتخبلواإن(هنالك:االولالشطرويروى
وايخبل.باوبارهاويتنفعالبانهافيشربإبالصاحبهمنالرجليستعيرانال):واالمتخوو(االستخال

.الميسرمن:واييسروا).الناقةاوالفرصيعير:يخول)أو
رانه:نظ17.غاليهإالينحرونال،عليهافيقامرونالجزرسمانيأخذونبالميعقامرواإذا:يقول
.(خول))العربالن،86زهير



قال0الجملواستخيل0الشاةواستتيتالجمل«واستنوق«هكذارواهفيمن
أبوالنجم:

2متفيي``أمصعبعينىيدير6

8نوك~~`وللثباباواستفوتحت9

ب)/66(اللوحةمسالة:»62
بيهما(`´.فاجمحأ،ب،لهقالوا:كمازى~،لوقالوا:

اب/66(اللوحةمسألة:-63
<ه<أ 0والكدروالكدرة،والهبا~:فعوتولهم~والعلم`أ`االرق:تولهم

.و)~<فيالغرمىفانهم0والعينوا~0والغبىوا~

~)/66(اللوحةمسألة:64-
خدمتكمنبفانزعلىأعزر
رغبتكمنودبعتهلديكنقتي

أماتألديكاحفازا)أخاف

حضرتكحنمتاخرأأرىو~ن
خلتكمنلهامحتبأزلتال
زهتكمنوالوالالمكارمان

النجم؟البىطويلةارجوزةمنوالبيتيذلل.لمالذىا:و(المصعباالبل،فحلوصففىمذا)1(
).1/98الخصائص(فيل)،العربالناانظر:المجزل).الوهربأل(الحمداولها:

الن،14/184المخصصفى:منوبغيروالرجنالحمق،الراوا:وسكونالنونابضما(النوك)2(
ا.نوك-(ممكالعرب

باالصل.بياض)7(

واللبامى!والهيئةالشارةبممنىانهالواردو(نما~،االدببمعنىالزىأن(زوى)اللسانفىيردلم)4(
الواجز:كقول

«»>«>- بزىزيهمشبيهوالبالبصرىلبصرةباأناما
والتبح.المجاربطريقا(أالدبمعنىعلىحملهويكن

الحدهو:(الملم)وكذلكارف.وجمعهاوغيرها،االوفينمنالثيثينبينالحافكون):(بضماالرقة)5(
ا.علمأرف،العرب:االنالضالة.بهتهتدىالفلواتفىينعبالذىالمناراوشيشين،بينالفاصل
اللفظتين.فىالمادةالتحادبعا.!يلىبماتشبيههفىق0الكاناوالعلم_(العلمةجنىابنمثلولو

وم



/~)66(آلوحةمسأله:~65

صعب).زمانفى(نحن

الجثة؟عننب.هناالرهانظرفيكونأنجانكيفقيل:إن

إلىترىأالابحثة:عنخبرايكونأنحسنالزمانظرفوصفإذاقيل:

أوس:قول
~``)لم.ظفارهاحقبةلفىهؤالواألحاليفهإنالعمرك؟

إغاأنهوذلكالوجه؟هذامنبالفائدةتخصهلمالصفةأنذلكوسبب

يغبلمحضرإذاالزمانكانحيثمن~ذلكونحوءالجمعةيومزيدامتنع:

ذلك.فى~إذن~فائدةفالأحد؟عنه

علىمحمولفإنههكيبزمانفىأوءطيبهوقتفىالناسقولهم:وأما
ه فصارتءالوقتمنمعوبةوفىالزمان«منطيبفىالناسأى:معنا»:

معوبة.فىوالقوم0شدةفىنحنقولهم:فىكانتحيثمنهناالفائدة
الشدةفصارتسر~ءنحنمامنهيتلخصفالالجمعة،يومزيدوأما:
والقومخير،فىنحنكقولهم:ءمانيةنغيرظروفا~إذذ-والصعوبةوالطيب
.لك.فاعرفبؤمى،فى

))/6أل~اللوحةمسألة:~69

:الرمةذوقال

الدياميم`أ´ألتجإذاالفراتموجيضربهاالعودوالقناننهاك
بنفسمتعلقةكانتشئتوان(موج)ءمنحاأل(إذا)ثانة:شئتإذ

هنىالموج)ذوذلكالحدث؟مجرىالجثةفيهاجريتفقدار«تماوأد.(موج)

لهالذىالماءهىالتىالجثةعنعبارةجعلثم.موجايموجماجمصدر:األصل

:أىمبارك؟الجمعةيومالصيام:قولكمجرىجرىهنهحاآلجعلتهافإن.ظلة

.».ديراتهاتغئر.أأ»
وهوقودا»:اواقوديمعواالقودا:الحبل.اعلىوهىقنة:جمعا:و(القناناليبط،منالبيت)2(

تنق).العرب:السانالبعد.دائمةأى(ديمومة)!جمعالمقاوق»ر(الدياميم):الماأ.فى«ل.فح
رم



جرىج)(البنفسمتعلقة(إذا)~وانمبارك.الجمعةيومكاتناالصيام

عمرو.فىورغبتكزيدىإلىميامكسرنىقولك:مجرىذلك

صاروقاءمنهحاألأويجعلالظرف»بهيقلقانيجوزفكيفميل:فإن

الجتة)عنعبارةهناالمصدر

أالعنها؟االنصرافبعدأحكامهاوتقراألصولتراجعأنينكرالقيل:

وهومنهماواحدكلعدى-التوبوحتتءالخاتمصغتقولهم:إلىترى

صنع)مارمداأرأيتكوقالوا:(فعلت).هوالذىأصلهعلىمحافظة(فعلت)

كانتكماءمفعولينإلىيعدىانمن(اخرنى)معنىمندخلهمايمنعهلم

إليهما.األول´`´تعدىوأنت

ا~ر~~آ~متعالى:الالقولأنتعلمأنينبغىأيضاوبذلك
الخنزيرهلحمعليكمحرمأو:حرام»الخنزيرلحمكقولنا:ليى~96(المائدة:

ونحو-والوحتىالطيرصدتمصدر:اآلصلفىالمديدأنوذلكذلك؟ونحو
د~،د».«.»

هناوالتحليل-الجوهرهوالذى~المصيدعلىالصيدوضعتمصيدا؟-ذلك

اتيروالءسبحانهالقديمأفعالمنتلكألنالجوهر؟نفسن9اليتناووالتحريم

والتربااللحلهىالتىنحنأفعالناعليناالمحرموانمافعلهاهفىنحنلنا

لفظوقوعفكانحدت»المصيدفىالصيدأنإآلذلك.ونحووالحركةوالمتى

ليىعاونحوه»الخنزيرلحمعلىالتحريموقوعمنمأخذاأقربعليهالتحليل

ءالحدتيةمنالميلعليهكانماأصلالحظتأنكوذللئه~را؟األعملفى

بهعلقكيفأالتراهالحاتية؟من(الموج)عليهكانماأصلالرمةذوالحظكما

منه.حاألجعلهأوالظرفه

علىهووانمافيه»المصدرلفظتصورمن~بعدونحوهالخنزيرلحموأما
سبحانه:قال(حين.فكأنهاطندت؟معنيمالحظةغيرمنءالبقةالمضافهحذف

كلتناولأى:ءال«ا)النهمل:الخنزمركاولحمواالمائمتهعليكمحومنماكاا

أ~~.~الربفلاذنبلا.ا~)النل_ااالرل)~)1(

رو



أفعالفمناآلعياذهذهفآما0نحنفعالمنوالتأولالجواهر.هذهمنواحد

القديميخميهزاعا0جماحداثمخلوقالىوليى0وعالعزالقديم

ذلك.فاعرف0سبحانه

ا~~~~م)لحرتعالى:بقولهالمرادآذعلمافقديل:فياذ
معنىفيهصررت«اذذ~و)نت0ميدهنفىالكله«هوافا)56تدة:االما

كله.اباحةلفطهنىوليى0ميدهنيلتدةالفاتقيرآذالىذاك،اذالحد~
0بطينالعربيةمنغوروهوءآلببعنبالمببفيهاكتفىمومعهذاتيل:
الميد.بيحفاذا0كللتقتمادإنماآنهاالمعيداتهذهنىوالعادةالشرفآذوذلك
يجوزتدكاذواذمباح.«االكلهوالذو«فالمبب«االكلسببهوالذى«
ا~،وهوتدما،ماهوانماالغالبفاذ0االكللغيرالمعيداتبعضتماد.ذ

آلبب،مقاموالمبب0المببمقامآلببواتامةالعمل.يكوذآذيجبنعليه
اته.شاهإذمه،فالتمه0با)(الخصاتموا´`´كتابانىلهآنودناوتدطويل،باب

أ)/68(اللوحهبعضهم.أنثأنى67-

العطاياارضفىالجودزرعت

مالزكاةعلىوجبتوما

حصاد()`فىالمواهبمبحتفي

جواد؟عىالزكاةتجبوهل

/أ)68(اللوحةمسالة:~68
)بويرب(~´.ايوب:أبونىعنهمسيبريهحكى
يقال:انالسؤالمنعليه
ا،واقثظلموانحو:تاتمم»المنفصلةكانتإذاقبلهاماالمضمومالوامإن

(ابو)واوادغمفكيف)»7(اإلسراد:9دحر~بيئرا9سبحانه:الثهوتول

.آلببعنوبالمسببءالمسببعنبالسببا~>فىباب-بعدهاوما3/173الخما~انظ:)(ا
.منوبينغير)93الحموى(حجةالبنراةاالمثمراتفرورداوقدانو،الومنالبيتان)2(
يبدل-)ونت:اوانتفىيقولمنالعربمن~ن~واعلم:قال)71/556سيبريهكتاب:انظر)31

كانتإذاكلهاالمنفصلةوكذلك.بيكوغالمىايوب»ابا:8ير-وأبويرببآك»أرمىانا:ويقول

.5مفتوحةالهمزة



تراء؟مااالنفصالمنوهناكءأبويوبفقال:(أيوب)فمزةمنالمبالةالوارفى
.أبوخزة؟ابووخزة:فىتجيزالتراكآلآو

فىللهمزةتشبيهأذلك؟فعلاغاابوايوب:.بويوبفىقالالذىآنالجواب:
قالوافكذلكمرة»سو.ة:فىقالوافكما(سوأة)؟فىالمتصلةلهمزةبا(آيوب)

قبلهاللراو~الهمزةإبدالفىبالمتصلللمنفصلتشبيهاابويوب:_:0آبوايوفى
ظلمواواوبعدفمزةالألنهوابووخزة:واقداءظلمواكذلك:وليمى.واوا~

بالمتصل.المنفصلفيشبه(وخزة)»وابو
واوفىاإلدغاماحتملفلذلكاالدغام؟معكانإنما(سوآة)فىالبدلوهذا
(آبووخزة)ءنحوفىذلكمثليكنولمالموضعين.بينالتشبيهليتكامل(ظلموا)؟
المنفعلمنآجرىلماا(الخصائصكتابنافىأفودناوقاذكرته.مافيفيحتى
جا_.كثيروهوبابأ´``ء~المنفصلمجرىالمتصلومنالمتصل«مجرى

الوهبيلههويراكمكاإنهتالى:اثه~لباالدغامقراءتهفىأ~عرو(أ)وأدغم

حيثمن0وقبيلهااهوقوله:منالمنفصلفىاالدغاموجاز0127(اآلعراف:
االعتمادفقوىمفتوحة؟(هو)واون3(ظلموا)؟كوارليست(هو)واوكانت
ادغامهايجزفلملفة»كلوفىقومكلمخندساكنةاظلموا)وواو.لحركتهافيها

آمكنهاواغاالواوىفتحآملهآنوذلكوقبيله~؟ههوكذلكوليس0لضعفها
منبدالوأل«ه_أغامهأريدخوفكلفىالعبرةعلى-غاواالد_لىتوصأل
يكنلم~(هو)التقديرفى~فصارتالوارسكنتفلمامتحوكا،كان_ن_مكانه
آنهاالترىالغرض؟انتكاثمنذلكفىلماللفصل!اعتبارااالدغام؟منليمتنع
مناعتزمهمامضىفيتراجعا»يكونلكانللكونامتنعفلوليدغم»اسكن_نما

انتقاضلتحامىاالخصاتص)كتابنافىآفردناوقدءغرضهينتقضلتالاالدغام؟

بابا`~´.الغرض

بماها).وما71/97الخصائصىاتطر:)1(

العال».بنعمروأبوهو)2(

ا~~منىهنعاالتفىباب~بعدهااوما2اال/71)لخصائمىاتطي:)7(

ره



األخطل:قولعندىأيضأذلكوعلى
المولدا´``القطينوأنزلننزلنحديثهاببعضتلهوأنشئتإذا
لجازواو~ترىكماضرورةأمكنتوقدههذه(تلهو)واوبعدوقعلو
(واقدا؟يلهىأنتويد:~واقديلهىأنلزيد:تقولفكنتحسنا؟جوازااإلدغام
يلهى.أنتريد:~متخفافا»أمكنتواغاالحركة»هناأصلها(يلهواواوأنوذلك

اللهملنفسها»حركةالوارهذهيحركالأحداألنانللموا)!واوكذلكوليس
فتقول:أخاك؟ظلموانحو:عليها؟~كتهاثيلقىبعدها،الهمزةيخفقأنإال

سكنت.إنوكذلكءظلموخاك
هنااإلدغامكانءتقامتالتىلئضرورةالالالدغامواقد)يلهى(أناريدولو

ألجلهوإمكانهاكانفإذاالشاعر.لضر.رةالليدغم~مكنإنماألنهأحسن؟
له.اعتؤاتاءأسكنإغاالذ،راإلدغامعنبعدكما0يتراجعأنيجزلماإلدغام
يكوذكانبلله.اعتراقا0أسكنلومنهأقوىكأنههنااإلدغاميكونكانبل

أسكنهالماأنهترىأالللشعر؟ضرورةالوارأسكونلومنهأقوىكانههنااإلدغام
كانفإذالالدغام،الضرورةحديثها)ببعضتلهو(أنقوله:فىاألخطل
ومنله،كانإنماالذىاإلدغامتركفىالعذرضاةلالدغامهوإنماإسكانها

اآلخر:قولوكذلكءاإلسكانأجله
«)ب´~`وال~مأسموأناتهأبى:

يقومهىفى:الكالموكذلكمسواء.األخطلبيتفىلكالمكاهناالكالم

معاوية.بنيريامذحرفيقعيدتهمنءالطويلمنالبيت)11
جملةمنوالبيتأعجمى.أملمنالعرببينعاثىالذىو(المولدا:وأالتباع.الخدما:و(القطين
نزلنهواد~فىسائراتوهنبحديثهنمتمتاعاالأردتإذاوالمعنى:بهن.يشببنوةفىأيات
رفعناووعجلن»السيرفررفعنأى:نزلن!مرفعفىرفعنويروىا~م.معهنونزل

).2/342الخصائص»73االخطلديوان(انظر:الجف.
هو:كامألوالبيتءالطفيلىبنعامرثلهةالطويل،منبيتعجز)2(

ابوالبامامممرانا~ابىوراثةعنعامرسودتنىفما
).52713أالدبخزانة»2/342الخصاثصنظر:ياا



وهوقف0أخوهاميقومفتقول:اإلدغام؟فيهيجوز0ذلكونحو0أخوها

وهىأخوك»هويقول:وأذ.واليا»الوارإسكازلغتهكاذمن.وكذلكها

0تخفيفااللغةهذهأمليكوذأذويبنى0جا_تليلاإلسكاذأذوذلكأختك؟

استمرت.ثم
حركومن0لغة«وهوهىيقول:مناجتمعوواو،يا~بعدهماوتعفإذا
فىذلكبياوقدغيره.لغةيراعىقداللغةوماحبسيماال0وهوهىنقال:

أمكنمنتعتبرأذيجوزوتدبابأ(`).أيضأهاكلهوأنردنا(الخمائص)كتاب

ولالنفصال.لهتدغمفال0االسكاذظاهرمنعليههومابمزلةهاوالياءالوار

ذلك.فافهم0معتدالذالقولينوكأذ

أ)~69(اللوحهمأله:69-

بزيدومررت0زيدهذانحو:نىالتوينالوقفحذفإأايكوذأذيجوزقد

ماحبه؟مجرىجرىقدجميعأنوالتوألوقفمنواحدكلأذتبلمنه

كاذلماالمضافأذترىأالالجزء؟بتماممؤذذمهماواحدكلأذوذلك

لتماماآلتىالتوينحذفعليهتفالويجزفلم0إليهالمضافإلىمحتاجا

أنكترىأالالتمام؟علمفالتوينفونت؟إليهالمضافإلىوملتفإذا0االسم

فقصاذ.عن~ال

بيهمايجمعلم0بالتماممؤذنأالتوينومزالوقفمنواحدكلكاذفلما

الفعل:يوذلملذلكمعاه؟رماآلخرمنكافاواحثمتلمأألذالوقف:نى

للتمام.علمأالتوينكاذإذ_ذ؟لميتملمفلماجزئه«تماممنالفاعلألذ

قيل:0ناقمىوالكالم0زيدافتوزهأخوكزيدتقول:فقدقلت:فإذ

فوت.تم<_~المبتدأهوالذىهاالسمأذإال0)جل

كماالفعلنوذفهآل0الخبرقبلكالمببتدأأيفشاالفاعلتبلفالفعلتيل:فإذ

االسم.نون

يلفيهاامويمتمدهاايراعيهاغيره:اخةيمعالعربىفى-باببعدها)وماا27/4الخصائصانظر)1(
.حكمها؟ويطرح



الموسومكتابانىذلكعلىأتالوتد0الواحد0كالجزانساعلمعالمعل:تيل
والمضافالمخافمجرىنجرى0دليال~~`عثرباشاإلعراب)مدعة_(مر
العاملموالذىنى،اكاالسمإلىحاجةىمهماواحدكلأذنى0إليه

~ةنىبغبرهالمبتدأاتمالليىألهوخبره؟المبتدأكذلكوليى.إ~والمماف
إلقاممبالذىالجز>قامعلى~)تىإنماوالتوين0بفاعلهالمعلامتزاج

.ذلكفانهم0الجملة

ب)119(اللوحأمساأل:.70

به:ثبحتوجدىو)بشقاهقالت

لوا:فقلتحولى»منتبصر`ألت

الب)69(اللوحةلة:مسة71-

......قوله:بابمن

جميل:تولالمعنىهذافىواالياتاألياتتلك

قاتلىبتينةيابرماتلتاذا

أمهأألأأألئوحهمساأل:ألال~
واهيا)،(النوىفىوالياءالوارأكتوى)الالصعيح؟كاكنالمعتلمتعرك

.وبيتحوض:فىوالياءالوار~قجريامحالمآ

:~وجهعدةمنالصحيحماكنمجرىأجرىتاالمعتلوساكن
ترىأال؟اواحثاعتداداالعروضوزذفىمنهماواحدكلاعتداد:أحدها

:قولهفىالوارين
<~ل~ةمىد.تالفارسعلتابااذ>نيه0»)ا)~اا.(اا.إلعرابما~.فر:مر(ا)
.مىويرا،ة،تت~لمجمرعفيكونادق،خمتمحيهاجر.بنو>~،ا،ة،باربتىباكسى0

.هاهذلمماملى~ديألشر
مر:،يو.هنر~الودالبيتعجزورواةويت،ابربن~.بيه،مز0.بيا(»ا

فامتر.لتتمتعدوهتد
.12ا9دبرانهااتطر:

.)25ديوانه:ااتطر.الطويلمنالبين•3(



هوتجمل´`´أمىتهلكاليقولوذ:ه
توله:من(~)توه:ومو0المعيحمنغيرهمايقابلهما

ءاتتوى)`ا´(~ء
نعلى0وأنرخكأكلب0وأعينأثوبوعين:ثوبتكيرنىتولهمومها:

ذلكوحسواحد.مالوكأنهما0والوىاآلىالواحد:المعنىنىتالوامذا
علىأتالوتد0االكنمعرىيجرىالعرتاحكاممنكيرنىانتحركأذأيمتا
مالوالوىىاكفينكوغيرهما.(اظمائمى)ونى(المعرب)`~´كتابانىذلك

فريق.نهزهواحد،
مجرىاالكنمنالمعتل~جرت0ذلكعكرالعرباستعملتوتد
وأتدام.وتدم0وأشباحوشح0وأجبالكجل0وأثوابثوبفقالوا:0المتحرك
نيهايتدرلمسيبريهأذترىاالالمتعرك:الحرفمعرىا~أفوآجروا
مذهبومو0أخرىحرىحرىمعفيتقدرالائتعركاطرفأذكما0حرشة
تأخذألنهاوانتارما؟دللتلتتوذلكومدما:اهريقيكواأذالعرب،
فاعرف.0بها´)´أدبكلوتؤخذ
الحكمسببأذنىباب(مذاترجت(الخماممى)كتأبانىبابذلكومن

و~)`أ´:علىلمدهسببايكوذتد
المعيح.يمسزبعيهأ~ومو0المعتليترىناماالدأذذلكمن

قوله:القير»وصدرهامرئمعلقةمنءالطويلمنبيتعجز)1(
تطيهمتملرمحبىبهاوقونأ

.1111ديوانهاانظر:

هو:والبيتالقيى،امرئمعلقةمطلعوهوالطويل»منييتجز»)2(

فحوملالدخولبيناللوىبقطومنزلحبيبذكرىمنقفانبك
).110ديوانه(أنظر:

عنكالمهوانظرءالخطوطهذافىقبلمنإليهاشاروقدافيآالقرثمرحفىلهكتاب(المعرب))3(

).2/728آالخصائصفى:االكنىمبالتحركإجرا>
باالمل.كذا)4(
بمدهاا.وما3/51آالخصائصانظر:)5(



ذلكئرسزوتلتضعفه.بنمسهاوهرالحرف»ىتقثنفهاالحركةأذومنه

هنا.إعالنهعزثنتينآهناك»

أ)~7(»(اللوحةمسألة:ه77

عرنا:ثماقول
البنود```وخفقالجيادمهيلالرياحموتالذعرمنيروذ
والالمعنى،فىذلكالستحالةالعين؟يةرةمن~(يرون)يكونأنيجوزال

كونأنإاليبقفلمءذلكبخالفاألمريعرنبمعنىتكونآنأيضايجوز
أبىرأىويرىءالخوارجرأىيرىفالنكقولنا:آاعتقات)؟بمعنى(رآيت)

اعتقاد».يعتقهاى:ءذلكونحوءحنيفة
تكونآنيجوزوالالجيادا،(مهيلانتصابفىالنظروجبكذلككانواذا
إلىترىأالواحد؟مغعول_لى_النتعاىالهذه(رأيت)ألنثانيا؟مفعوال

~ر»م.ه(~لنا،.الاللهأراكبماالناسبينلتحكمكاوتمالى:مبانهلهق
فىالكافآحدهمامفعوالن:معهاوانمااعتقات<بمعنى(رآيت)منمنقولة
إلىمتعديةكانتولوا~.ارآكهبماأىوف:المحل(ما)ضميرواآل~(آراك)،

يكونأذبطلفإذاءمفاعيلثالثةإلىتتعدىآنالنقلبعدلوجبمفعولين
عليه.ينتصبلهوجهالتماسوجبثانياىمفعوأل
كأنر.نهإلىيصيرآنهترىآالعليه؟ليسالمعنىألنأيضأ:البدليحنوال
هو:واغاهذا«المعنىوليسالبنود»وخفقالجيادمهيلالذهمنيرونقال:

(حبته)بمعنىتكونالهذهوارآيت)ا.هنه~ايظنونأوهذاءهذايحبون

ماتراه.ففيهاالعتقاد:آوالعلمأوالبصرلحاسةهىاغا
أأنهإالاالعتقاد»معنىهذا~(رآيت)اراديكونانعندىجوازهوطريق

..عنده.لحقاعتقادهفىومتقدماءنفهفىعظيمأكان

184دبرانهااتطر:االعنقال.فىوهو0للوالىالمتبىكنبهافصبدهمنالمنفارب،منا~)1(



أ)/71(ا~حهمأه:74-

جريي:قولفىيجوز
هإنانا(`)االسكلاالميأحنياء

ااناسأحنياكقولك:العين؟إناذهوها(إناثا)أنمنتالوهماغير

0~ةالالوصففقدماالمى.أحنإناثاياأراد:يكوذأذوذ~عيثا؟
زيدياقولك:حدعلىزيد-قائمأياكقولك:فهومنها.احالارا

فاعرفه.0ماحبهاعلىالحالمتقثثم0قاثثا

أ)/71(اللو~مسأله:ه79
ا(كيففىيكونأنكيفه)زياإجازته:فىالحنأبىقولبصحة

أينأدراكومااب:األعربعضقولفىبالفقا.ارتفاعهحد ؟مرفوعضمير
أيه؟أنت؟

أ)/71مسأله:(اللوحهه76

هوا):(النتمالالمؤمنينقلوبفىألكينةأنزلالذىهوط:تالى~ثهقول
.لهاومقامامأألوجعلها0إياهاأحلهافكأنهونحوعا؟الداونزلت:منمفعول
األصلفىهوبمحذوفوالبالكينة<ال(أنزل)بنفىمتعلق-إذن-فالظرف
اى«لزيدحالوالظرف-الدارفىزيداكلمت:قولكحد._ءمنماحال

الومرم

امن~ناألنه)؟45)ابراهيم:

أنيجوزألنهالسكنى؟منأبلفن

إلىلهاجتممفقدفيهامكنهوفإذا0عنهالزواهمارة

:هوكامألوألبيتاليبط،منبيتشطر)1(
إنساناالناصكلالنامياحسنياقدمعلىيمشىمناحنالت

0ا.احسن(يا؟بنبدالأملح)اياوفيه:ا49اديوانهاانظر:
مورم



فىآذهبفهو0اليهاواطمآننتمبهاهداتمآى)»45اهيم:اإبرأ~ر

لها.مختارينوالءوادعينغيرمكنوهايكونواآنمنعليهمواالحتجاجتوبيخهم
خالديناألنهارتحتهاتجوىهنجناتوالمؤمناتالمؤمنينليدخلطمبمآنو.لوق

)؟4)النتح:وإيمانهممعإيمانا~ليزدادواقوله:منببدلليىاه(النتح:فيها~
فىالالماذتعالى!آفعالهمنالجناتايأهموادخالهءآفعالهممنايماناازديادهمآلن
الجنات؟الىلالخول_يماناليزدادواآى~يزدادوا~؟بنفىمتعلقةليدخل~مقوله:
متعلقةتكونآنأيضاويجوزخول.اللآجلومنللدخول»منهازديادهميكونأى

ليدخلوا.آمنوااغانهمكءالجناتدخولهمآلجلإيمانهممعآىإيمانهم~»مبنفس
_يمانهم~معمبعاهألنايمانا~؟مبقوله:متعلقةالالمتكونآنيحنوال
الالمتتعلقآنيجزلم)جنبيأكانواذاآجنبى»فهو(ايمان)؟صلةمنوليى
باألجنبى.والصلةالموصولبينالفصلاستحالةمنفيهلمانار؟ايمامقوله:بنفى
اآلئياءهذهوقعتآىالكالم؟جملةعليهيدلبمحذوفعلقتهاشتتإنقال:

جوازمعهذااضماروحسناألنهار»تحتهامنتجرىجناتهناتاهقمنينالمقليدخل
لقوله):اوهناالمقصودللمرادآجمعيصيرآنهترىآالالمعنى؟آجلمنالظاهرتناول

و~~روز~»)،0(ا~الوالمشركاتوالمشركينوالمنافقاتالمنافقينويعذبأل

/~)71(آلوحةه77

المتنبى:قولمئل

)`وخالخي~أقالجاأل~حهنمجاذرالرجالثغرطاعنىمن

:عثىاألوقال

الجون`~أفربماالمماعوكان)قرانهنثازلنهنإذا

جمهواالجآذارا:النحر.فى~نقرةوهى:شفرة»جمعو(الثضر):للمتنبىءالكامل،منالبيت(ا)
الحلى.منالمعضأوهو:دملج~»جمه:او(االمالج-الوحشيةا~ةولدومو:~ذرء

آ.199ديوانهاانظرللنسر.المعروفالخلخالوهو:خلخلجحو(المنالنل)
العراك.واالمصاع):المثيل.وهو:قرينجمهو(األقران).الكبير.لالعشىالمتقارب»مزالبيت)2(

).191ديواناانظر:للعطارين.تكونبالجدمفشاةمليآ»ألوهى:برنة،فىدهن)ر(ابل
رمم



فييد.م.تحتربنتبا.ة~ا~ء0.

د.»مه<.
«.قاتلهواحديغلبنىهلال
-مالملهلباتهعلىريم•
-مكاحله´``الوغىيوممالحهال

/~)71(اللوحةمسألة:~78

قوله:
والئم~~´لىعاذرمنهافريقينتغرقتإالالنفىذكرتكوما

م~مبحانه:اثهكقولهالئم):ومنهالىعاذر(منهاأراد:يكونأنينبغى

لداللةالطرفينأحدفحذف0حصيدومنهاأي:ا)؟0>(هود:و~و~ئم
عليه.صاحبه
والئم)(عاذريعنىالصفتينمعنىالختالفأخرى؟(منها)تقديرمنبدوال
علىحمألعاذر؟منهافقال:اإلفرا«علىالضميرأعادأنهإالوحصيد)»واقائم
كان~اذاالفريقان.هىفإنهافريقين»تغرقتإذاالنفسأنترىأالالمعنى؟
كقولالنفس:وهوفماءهىمابمعنىالفريقينلفظردهمنقلناهماصحكذلك
الفرزدق:وقول)،42اونى:الإليكيتسعونمنكاوهنهممسحانه:اثه

»يصطحبان`~´ذئبيامنمثللحن«
مأعرفه.كثيرىوهوءيصطحبانيناللذأو0يصطحبانرفيقينمثلأى:

ب)/6ا(اللوحةمذلة:79-

االولىعلىاالنيةالصفةعطفغيرمن~كاتبعاقلبرجلمررت:قولهم

.قائلهإلىأمتدلمرجز)1(
قائله.إلىأهتدولمالطويل»منالبيت)2(
هو:ومدرهءالطويلمنبيتعجز)3(

8تخوننىالعاهدتنىفإنتعش~
._87.دبرانه:اانظر



األولىهبالصفةللموصوفصفةالثانيةالصفةأنمنإليهذهبنامايؤكد»
وهذاجميعاهاألولىوالصفةالموصوفعلىعاثاإذنالثانيةالصفةفىفالضمير
منعليهتدلماإلىمضافابالصفة»الموصوفاتصالشاةعلىأيضايدل

.الوجههااغيرمناألماكن

~)~61اللوحةمسألة:ه8»
اأفديي:بنبشامةقول

سب~`´محقونهااألنييبعاحججعلىيتتو~أوست

منوآءدك»المفوتعلىوالجملةالجملة»تلىالنكرةوصففىالظرفقدم
الإيمانهيكتمفرعونآلزم~هنرلجرونآالو:سبحانهاتهقول..البيتهذا

وهكذا.الجملةعلىوالظرف0في!لظعلىألمفردقآمتراهأال؟128(غافر:
امجملة،منالمفردإلى(أقر،_اوااظرف0للمفردالموضعألنالترتيب؟فىيجب
.بعدفيماوالجملة
ر.زة)»..0(~اة~يسعئالالمدينةأقصاز0رجلوجاءال:اممهقزوقال
.ينبغىوكذاءمفتينجعلتهماإذاهأ.ا~ترىكما~الجملةعلىألظرف
نحو:مظهرا؟المفردةالصفةترفعأنوهو:آخر»ءثسالقسةفىبقى
الر.فعةالمفردةالصفةوبعدالطرفقبلالرتبةفىفهأا~أخوهقا~برجلمورت

.فاعرفهءظريفبرجلمررتنحو:للمضمر؟

ب)~61(اللوحة~81
قالوا:
بينففصلواألمر؟يتجهلمإذاالرجل:غلقوقالوا:بالئىءءالشىءعلق
وذلكالغين؟منأنصعألنهبالعين؟أحدهما.خصواالحرفين،با-تالف.لمعنيين
يده،أورجلهتعلقكالرجل0لهوخلصمنه.`~´..فالمعنىقلإذاالشىءأذ

.الكاملمزا~)ا(
.المموء:فىطموممأكلمأ)11



الغلق:أنترى9أالفين؟هكذاوليس0ذلكونحو0بغيرهيقلقوكالخطاف
0لوجهةيهتدىالكالقلب0جهةدونجهةيخصالوتحيزهالشىء،انطباق
ينص9وءلهيهتدىالألنهالرهن؟غلقوكذلكمختصة.لحالينصعوال
يقلقءبالشرخصتماونصاعتها(العين)فلصفاءمنه!محصلةحالعلى

تصحبهبماخصتماوانغمامهاا(الغينولغلظمميزة.بجهةمختصابالشىء
مخلصة.ناهيةعلىمنهاليدترفعوالوالحيرة،الحبة

تجفوالءلهوتأتءالشريفةاللغةهز»حكمةوسرءونحوهلهذافتفطن
نحنعافطاماءطباقاءءعياياءألمره:يتجهلملمنقالواأنهمترىأالعليه؟
وكالم»الا.ا.لنعل:9بخيواليأتيوجهةأيما9مبعانه.انهوقالفيه،

لطفا.ونشاهد0وحيانتالمحواغاءوألطفأغمضالعرب
وعونها~بحمدالمجموع،تم

0المحروسةبحلبوذلكءخطهمنمنقوآلجنى،بنعثمان>إلمامكالممن
ءوخمينسبعسنةءرجباألمما~شهربتاريخاألسرهعمودمنبالقرب
محمد-عنها~عفا~وغفرانهعفوهإلىوأحوجهما~خلقأفعفيدعلى
ومسلما.0ومصلياتعالى،~حامدا-الرحيمعبدبن



األنصارىهشامابنلإلمام

_76اسنأالمثوفى





سنةالمتوفىطولونبناامحمداالمامنسبهاالنحو»مسائلمنمسألةهز»
(كتابعنوانها:التىمخطوطتهغالفعلىذلكتجدنفسه»إلى~اا953
فىأيضاطولوذابنإلىالنسبةهذهتجاكماالنحو).علمفىالملقباتالمائل

د«».ءد
(ا~بعنوانالذاتيةسيرتهمننفسهعندونهفيماوالعشرينالثامنةالصفحة
طولون).ابنأحوالفىالمشحون
لمطولونابنالنحوءانعلمىالملقباتالمسائلكتابتحقيقعندعرفنالكننا
منغيرهمؤلفاتلبعضجماعةكانوأنمابالنحو»مشتغألوال0نحويأيكن
علىشاهد-ا~دابمكتبةفىبتحقيقىرالمنثالمحققوكتابهوغيرهم،النحاة
(األشباهكتابسيماوال0النحوكتبفى~مبثوثةانلقباتمسائلهفإنذلك؟

طولوذالبنكانواغاءالمسائلهذهمعظمحوىالذىللسيوطى،والنظائرا
والتدوين.الجمعفضل

ليتااالستفهامحقيقةبشرح(اإللمامالمسمدةألنحويةالمسألةفهذهذلكوعلى
هشامأابنفهوالحقمؤلفهاأماءفقطوتدوينأجمعاإالطولونالبن

لليوكلىوالنظائر(األشبا»كتابفى~إليهمنوبةجاءتوقدء1األنصارى~
بعدها).وما56~4

بالقاهرةولدءيوصفبناللهعبدمحمدأبوهو:األنصارى)هشامو(ابن
فهمهبدقةتشهدتصانيفالعربيةفىوألفءه~منشأوبها_،9.7سنة

حتىوراعياءللعربيةحاميافارماوظلءتأليفهوجودةعلمهوغزارةواستيعابه
_.261سنةالمنيةوافته

نمعبالمغربونحنااهازلناخلدون:ابنيقولالعلميةهشامابئمكانةوفى
يقول:كماسيبويه~.منأنحىءمهثابنلهيقالءبالعربيةعالمبمصرظهرأن

)هلمنالعربيةالصناعةأهلهنرجلتأليفهنالعهالهذابالمغربإليناااوصل



تلك~منغايةعلىاممتولىأنهكالمهمنظهرءمتامبابنيعرفمصر
أحاطوماملتلعظمطبقتهما؟وأهلجنىوابنلسيبريهإالتحصللمالصناعة

ليىالفضلأنعلىودلءفيهتصرفهوحسيوتفاويقهالفنذلكأصولمنبه
.المتقامين~فىمنحصرا
المتتفلينعندوذاعتالعربيةداومىبيناتنهرتالتى~مابن~لفاتومن
0ااالذهبوااتسزور0األعاريب~كتبعناللبيباامغنىكتاببالنحو:

اإلعراب~اءقواعدعنواااإلعرابالصدى~ءوبلالندىوااقطروااترحه~»
أ.مالكابنألفيةإلىالمسالكواااوضح
حقيقةبترح(اإللمامبعنوانجاءتفقاحقيتىاةموضوعالمخطوطةوأما(«)

بكلصفحات»تمانىفىوتقع0الحنفىطولونبنمحمالالماماالستفهام)
~وبكلمطراءوعترينوخمسةوعتريناتنينبيناألسطومنعددصفحة
المصريةالكتبدارفىوهى0المعتاد.الخطكتبت«قدءهلممةعترةاتنققرابة
ا.26801ارقمتحملفلم<بالميكروصورةومنها-_اء5991(برقم

متامالبنمنسوباوالنظائر)(األتبا»بكتابالموجودالنصوأما(.)

فىويقعأدواته)»بينوالفوةاالستفهامحقيقة(تسرحبعنوانفهواألنصارى،
بتحقيق~الرابعالجزءهن)62(الصفحةإلىأ56(الصفحةمنصفحاتسبع

األولى.الطبعة~سعدالرءوفعبدطه
والتعرالقرآنمنالتواهابتوتيقعفيتفقداتمتيق:~وأما(«)
والمصطلحاتالغامضةاأللفاظوأوضحت0المأتورةالنحويةواألمتلةواألمتال

فىجاءمابينوازنتكماءالمختصرةالقواعدبعضعلىوعلقتءالخاصة

والنظائر.األتباهفىجاءوماالمخنوطة
تالتة:فصولعلىتتتملفإنهاالمحققةالمذلةمضمونعنوأما(«)

النحاة»وأتارعند_(االستفهام)يقصامامتامابنفيهفراألول:الفص

عليهم.وردأالستفهام<حقيقةمعنىفىالمتكلمينبعضوجهةإلى



األداةوتقيماالستفهامبأداةالمطلوب~تفسيرعنوانه:جعلالثانىوالئصل

ماوأوضحوالتصديق»التصوربينباالستفهامالمطلوبنوعوفيها»باعتباره

األمثلةموةمعبينهما»يشتركومااالستفهامأدواتمنمطلوبكليحصر

االستفهاممنللمقصودالنحويينبعضفهمعلىواالعتراض»عليهاوالتطبيق
أسماءأنبينالفصلنهايةوفىخرج؟أزيدوقولنا:زيد؟أخرج:قولنانحوفى

الهمزة.معنىمضمنةكلهااالستفهام
إلىأشاروفيه(أم)أ«قسمىبينااالفرقعنوانه:جعلفقدالثالثالفصلأما

منمنهماالواحدةتميزالتىوالمعنويةاللفظيةواألوجهومنقطعة»متصألنوعها:

.أختها
(ام)قبلماباعتباريكونماوجه9اهأ»منأنوضحاللفظية:األوجهوفى

وماقبلهاماباعتباريكونماومنها0فقطبعدهاماباعتباريكونماومنهافقط،

أنزعمهفىالخضراوىهشامابنرأى،اقشراألوجههأهأثناءوفى.معابعدها

فعليتينكانتاإذا~الفاعلفىوبعدهاقبلهاالجملتيناتحا.المتصلةا(أمشرطمن

بالشاهدعليهردثم0وجهتهوأوضحءأسميتينكانتاإذ!~اظبروفى
تعطفقدالمنقطعة(أم)أنزعمهفىمالكابنرأىناقشكز(_ليل.واال

عليه.غيرهوردو-متهوأو~~المغرد،
إصرارإلىأشاراألوجههز»أثناءوفىأربعة»منهاالمعنوية:ذاأراألوجهوفى

ذلكأنوأوضحوالهمزة)ء_(بلأاثماتقدرالمنقطعة(أم)أنعلىالنحاةك

بمعنىتأتى(هل)أنفىمعهومنالنحويةابنغلطإلىأ:.مارهواالزم»مخيو

المتصلةأأم)بينللفروقبتخليصالفصلختمثمواستدل»واستشهد(قد)ء

.المنقطعةو(أم)

انظر:ءومؤلفاتهطولونابنترجمةفى(ه)
~1214المحرم-عشرالثانىا~منالثالثالعدد~الكتبعالممجلة

.362صإلى358صمن



انظ:0ومؤلفاتهاألنصارىهامابنترجمةوفى(ه)

ام.954سة~بالقاهرةاالنيةالطهةه)191~4(كلىللزر-عالماألا~

1400~1(هللشوكانى~االبعالترذتعدمنبمحاسنالطالعالبدر)ه

ا~.348سةهبالقاهرةالعادةمطعة

مطعة«~)8~2اللسيوطر~والحاقاللغويينعلقاتفىالرعاةةبف~3

ام.964مةهالحلبىعيس
1536~1(لليوطر~والقاهرةمصرأخبارفىالمحافرةحن«4

_.1327مةهالقاهرة
الطبعة~1514()~حجرالبنهالماعةالمائةأعياذفىالكامةالدر5-

ام.966مةهالقاهرةهاالنية
_.1327سةهالمانيةالطهة)ه4ه(ههللموسوى-الجأتووفات~6

مةطعةهاا9ا~6(العمادالبنهذهبمنأخبارفىاألهبراتشذه7

ا~.35ا
أ.2أل6اء3أ6أئئبثى-الشافعيةهبقأت~8
المعارفوكالةمطبعة~•416ء1/49(خليفةلحاجى~الطفونكشف9-

م.1943سنة

بردىتفرىالبن-والقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم~10
م.1929سنةالكتبداره)10/326•

منةنبولإستا~)1/465•البغدادىباشاإلسماعيل~العارفينهديةه11

~~0.ه0
انظر:0المحققةالمذلةهذهمضمونوفى)8(
تحقيق:0األندلسىحيانألبى~العربلمانمنالضربارتشاف~1

بعدهاا.وما21/651أم.997مننةاألولى~المدنىمطبعة~النمامىمصطفى

الطبعةهالفتلىألحينعباتحقيق~ا~اجالبن-ألنحوفىاألعول~1

بعدهاا.وها2/212(م1997سنةبيروت~األولى

م..



~كة~معلالرءوفعبلطهمحقيق~للسيوطىوالنظاثر~األشبا»~7

بعاهاا.وما4/56~2/202(م.1975سنة-ا~ةالفنيةالطباعة

21/777_1749سنة~أبادمحيدرطبعة~الشجرىالبنهاألمالىه4

بعاها).وما

العليلىبناىموسىتحقيقهمجبالحاالبن~المفصلشرحفىااليضاحه5

بعاها).وما2/278(بغداد.~العانىمطبعة~
وما2/49(المنيريةالطباعةإدارةهالجوزيةقيمالبنهائاالفهبااشع~6

بعدها).

األولىالطبعة~االينعلىفتحىمحقيق~للصيصرى~والتاكرةالتبصرة~7
بعاها).وما17/467م.1982سنةه

بغااد~-محسنطهتحقيق~للمرادى~العانىفيمحرهفىالدانىالجنىه8

بعاها).وما2251م1976سنة
سنة~ادبف-بحناحأبومامحبتحقيقهعصفورالبن~الجملشرح9-

~ها).وما2/487(م1980
المنعمعباتحقيقهمالكالبنهالالفظرعاةالحافظعمدةشرح1-.

بعدها).وما17/277م1975سنة-أألمانةمطبعة~األولىالطبعة-هريدى

وما27/788بيروت~العلميةالكتبدارهللوضى-الكافيةشرح~11

بعاها_.
وما15./8_~المنيريةالطباعةإدارةهيعيثىالبنهالمفصلشرح12-

بعاهاا.
بيررمت~الفكردار~المبارلثمازنتحقيقههشامالبز~اللبيبمغنى-1ال

~ها..وما17(ام9ألامنةهمسةالخاالطبعة~

دار-مكرممالمالعال~محقيق~لليوكلى-محالهواهمح~14
بعاها..وما760~4(م1980منةهالكويت~العلميةالبحومث



سدناعلىوالعالةوالكم´~`»والكيف`~´األين`~´عنالمنزهشه``´الحمد
.وسلمومحبهوئهمحمد

علىيشتملوهو0)االستفهامحقيقةبثرح(اإللمامسميتهتعليقفهذاوبعد!
.فصول

.~ول)(اعمى

عسيرههى

فىيحصلأن~~منا~~أنها.ستفومحقيقة)ناكم

.عنه9مأ9~ه~~~~~ين_ههن~~~1ا

من~عمذهنفىذ~تحصيلا~بيكونأنيذ~:ا~ءهضقال•

الستروهو~اعفرطلبهوااىرا.ستففحقيقةأن~ءوغيرها~ذهن

استغفرت:تقولوعداغيره؟أوا~هو5ا~بيكونأنمن~كمه

العالةمالرحيم<الرحمناثه(بمهكذا:المدلةمقدمةجا»ت)56لم4اوالنظانراالثباهفى)1(
فرمسالةفهذهوبمد:أجمعين،ومحابتهالوعلىالمرسلين،أئرف»حمدسيدناعلىوالتسليم
وباثهاإلخوان»بعضمنىالتسماحبعلىأدواته»بينوالفرقاالستفهام»حقيقةئمرح
فصول).وفيهالعظيم.العلىباثهإالقوةوالحرلوالالتكالذ،وعليهالمستعاذ،تعالى

المكان.فىحصولهبسببللشىءتعرفيالتىالحالةممنا»:كالمىمصطلح)2(
اإلماممئرحوقدءلذاتهنبةوالقمةيقتضىالالشىءفىالقارةالهينةمعناه:كالمى~)3(

كلهاهاالعراضيثمل(هينة)قوله:فقال:هذا-التعريفاتماحب-اجرجانىمحمدابنعلى
قوله:مءواالنفعالوالفعلوالزماذكاطركةالقارةغيرالهينةعناحترازالشىءافىاقارقوقوله:
فيهيدخلا(لذاتهوقوله:األعراض،يخرج(والنسبة)وقوله:الكم،يخرجقمة)يقتضى(ال

أربعة:ومىءذلكمحلهاباقتضا»النبةأوللقمةالمقتضيةالكيفيات
واالمتعدادية.بالكميات»وألمختمةءالنفايةمالمحرمة،الكيفيات
).188التعريفاتفر:توقيحأآانظر

منفصأل.اوكاذمتصأللذاته،االنقاميقتضىالذىالعرضمعناه:كالمىمصطلح)4(
ذهنه.فى»156لم4(والنظائرمئبا»االفى)5(
تصحيف.وهو-ا(عنه):41/56والنظائراالثبا»فى)9(

موم



وا~ا~وط~واالتنزيل:وفىلنفسى<استغفرتتقول.كمالفالن،
يتكلمأنلغيركاالستفهامفائدةوتكون)``)<64(الناء:راآل~للحم

فيتفيده.0جهلمنفيسمعهءبالجوابالمجيب
~كالمهفى»نهوردماأنعلىالعلماءيطبقلمذلك~~`صحلوفقلت:
لمذكرماعلىكانولواالستفهام`~`،غيرآخرمعنىإليمصروف~سبحانه
فيفهمالمخاطبينبعضيجيبأنمنهالمرادويكونالظاهر<علىحمله´~´يتحل
به.ممالحايكنلممنالجواب
االستفهام؟وطلب-مثأل~المغفرةطلببينالفرقسببفماقيل:فإن
كونمع-منهالمطلوبالشخصيه~ممهأنلغيرهالمغفرةاإلنانطلبقلت:
غالباىإرادتهإلىالحاجةتأعوالأنهإال`~´ممكناكانوانفهومحا(-الطالب

يكونقد-االستغفارمعنىهوالذى-ائثغرلمبطانعلىدليلوفيها-النماىسورةمن64اآلية)1ا
يكونكما،النفد.همأى:الثه»ا~فاستففر.:قولهفىوذلك:غيرهوالللمخاط_ال،نفهللطالب
يكونفقدهؤالءعنداالستفهاميغامىوعليه...6اكا~وا98:قولهفىوذاك،الطالبلغير
.غائباومخاطبمنلسرهيكونوقد»الطالبللمتكأمالفهمطلب

.غائبأومخأطبمنالمتكأملغيوبا(طيكونأنمحلو:اى)2ا
اللهدونمنإلهينوأمياتحذونيللناميقلت.أنتمريمابنعيسىيااألقالوإذ09-.و»رق(«نيكا(ه)

لجاماالمتكلملفيرمضمونهتحصيليكونقداالستفهامأنجازفلو»)اا6:المائدةلالسبحانكشال
هذهموطن(فىالترطبىتفيرفىجا»مجازى،آخرمعنىإلىمعناهعنهناإخراجهإلىالعلماء
مخرجخرجوان»باستفهامهووليس-السؤالهذامعنىفىالتأويلاهلاواختلف:اآلية)
إنكارهليكونعليه!ذلكادعىلمنتوبيخاذلكعنسالهأنه:أحدهما:قولينعلى-متفماماال
انتعريفهالؤالبهذاقصدانه:والثانى.والتقريعالتوبيخفىواشدذيب»التشهىهابلغالؤالبعد
.يقأ~لمماعليهوآدعوابعد»»غيرواقومه

.المتخيلمنيكنلمأى)4(
وأملها(إال)زيادةمنفيهلماالفصحى»جهةعلىيتقيمال)...أنهإال..ىنوان(~»لتعبي(ه)

فىقيلكماالماع»حدعندبهايوقفبلبقياس،تزادالالتىالمعانىوفه~ر~م<ال~،
.الرمهزىقولريجتخااحد

قفرابال_بهانرمىأوالخسفعلىمناخةإالتنفكمااجيجحر
فىيعيشوابن،المفصلفىمخشرىكالزوغيرهماللفةفىالمصنفينمنكثيرهذامثافىوقحوقد
انفموالفصيحالتعبير)ما.متاغغيرمئلهفىالتأويلكانوان،لهؤال>ولتوقد.عليهشرحه
.غالبا)إرادتهإلىالحاجةالتدعرءعكفاكانإنافهو:يقال

م.م



هو؟يفهمهأنغيرهتفهيمغير»منطلبهمنأسهلكانعا(كانإذاالمتكلمفإن
غالبا.إليهالحاجةلعدمالقصد!ذلكإلىالرافعإرادةتنصرفلمفلذلك

الثانى)(الفصل

باعتباره~``)األداةوتقسيماالستفهام»بأداةا~بتفسير(فى

إماألنهوذلكتصديق؟أ.تصورإماالذهن:فىحصولهالمطلوبأناعلم
(التعور)~~`.وهوالأو0(التصايق)`~`وهوإثباتأوبنفىحكمايطلبأن

أقام:ثالثةإليهمابالنبةواألداة`~´
االستفهام`~`؟أسماءوجميعالمتصلة~~`(أم)وهوالتصور»بطلبمختص)1(
ونحوها.سفرك؟ومتىفرمك؟وأينمالك؟وكمصنعت)مانحو:
و(هل).المنقطعة´~´(أم)وهوالتصديق،بطلبومختص)2(

).41/57والنظاتياالشباهمنوالتصحيحءلهوجهوالاء(باداتهاالمل:فى)11
اثبات.امبنفىعليهاالحكممعالماهية_دراكمنه:يرادمنطقىمصطلح)2(
_ثبات.اوبنفىعليهاالحكمغيرمنالماهيةمنه:ادراكيرادمنطقىمصطلح)3(
(واالدوات).ا:4/57اوالنظاتياالثباهفى)4(
نوعين:فىتنحصرالمتصلة(ام))5(

لنتتفيرلهملمآملهمآمتففرتعليهممراء9تمالى:كتولوالتوية؟فمزةعليهاتتقدمأناحدهما:
).67االمنافقوذ:9يفيراأللهم
آآنتمطتعالى:كقولهاآلشياء!آوالئيئيناحدتعييناو«(امبهايطلبفمزةعليهايتقدمانوالثانى:
)2ها(النازعات:9السمآءآمخلقاآشد
باحدهمايستغنىالءمتصالنبعدهاومافبلواماآلنمتصلة!النوعينهذينفى(أم)مميتواغا
ءاآلولالنوعفىالتسويةإفادةنىللهمزةلمعادلتهاوذلكاائحادلة):أيضأوتسمىاآلخر.عن

).61اللبيبمفنىاانظر:الثانى.النوعفىواالستفهام
االعماءهز»بقيةامامتى).اين،كم،(ماءالتصوربهايطلبالتىاالستقهاماسما»بعضهناذكر)6(

عنأم0المقالغيرعنبهايستفهمذ(ما)مرفع.ولكا~منهاأنى)ايآذىاىءكيف»(من»فهى:
حاضرااومافيأمطلقاءالزمانعنو(متى)المكاأ.عناوااينالعدد.عناواكمالعقال>.هفات
عناآياذ)موغيرهم.0ا(مقالعنواأى)حواا،.9اعناو(كيفالعقال».عنم(من)متقبأل.أو

مكنة9ااواالحوالعنو(آنى)يجس.لمالذىالزمان
انواق:ثالثةاالمنثطعة(ام)7(



المتصلة؟(أم)معتستعمللم`)`التىا(الهمزةوهوبينهماومشترك```)3(

نفسالالفاعل(~)«تعيينالمطلوبفإنالخارج؟أزيدالتصور:طلبفىفتقول

محتملأنهوالظاهر-مثلواكأا~زيد؟أخرجالتصديق:طلبوفىالنسبة.

النية.تصورلطلبءومحتملالنيةحصولفىشاكالمتكلميكونبأنلذلك:

فىثلهءدخولأو~وجزيدمنالواقعانفىشكإذاالمتكلمانذلكوبيان
طرق:الؤال

بالتنصيصمرادهفيحصلءبالتعيينوجوابهدخل؟أمزيدأخرجأحدها:
عليه.

زيد؟اخرجوالثانية:

زيد؟ادخلوالثالثة:

أجيبإذاوأنهءمرادهلهويحصل(ال)»أو_(نعم)منهماكلفىيجابفإنه

أجيباواذاعنه<يأللمالذىالفعلوانتفاءعنه»سألماثبوتعلم_(نعم)
عنه)´~).يأللمماوثبرت0عنهسألماانتفاءعلم_(ال)

يقولموذأم~العالمينربمنفيهريبالالكتابتزيلط:تمالىقولهنمر!مضرمنمبرمبرقة-1ء

.)3-2:لدجدةالاكا5»فراا

البهأيطشون8ألحمأمميثرنأربى~كا:تعالىقولهنحواالستفهام؟لفيربهمزقومبرقة2-
.آ195:(االعراف

الظماتتتويملأموالبصيواأل~يتريكلو:تعالىقولهنحو؟المهمزةبغيرومبرقة7-

.)ا6.واليىرالنررال

طلبىاوانكارىاستغمامبارادةمصحوباوامامجرأا»اما:اباالفرهوالمنقطعة(ام)ومعنى
مغنى:فىتفصيألاانظر.قبلهاعماالحكمفىمنقطعبعدهاماالن!منقطعةهز»()م)وسميت
.بعدها)وما65اللبيب

.وزل:157~4(والنظائرمئباهاالفى)1(

محالمتقدةالمعزةإنإذ(لم)!مقعلتوفيه.م)1(معتستعملالتى:)41/57والنظاتياالشباهفى)2(
.االرجحعلى-احتمالهوالالتصديقالالتصور»بهايطلبعاالمتصلة(ام)

ا(زى.>ىاللغوىهالفاعلالمقصودواغااالمطالحىءالنحوىالفاعلهناالفاعلمنيقصدال)3(
.الخارج؟)يد(الىهنامئالهفىخروجمنهحد~

.آ4/97(والنظاتياالشباهمنتكملة)4(



وغرضوبالعكى»0غيرهتكذيبيقتضىالمذكورتصديقآذوتلخيصه:
االمعآذالطريقتينهاتينفىتنتلفماوغاية0تقديركلعلىحاملاالتل

آمروهذاوعدمها؟نبةحصولبينآوفبتينبينمتردداالثلهليعلم:ال
فيه.نحنعماخارج

طلبباالستفهامالمراديكوذآذالكالمهذايحتملهاالتىاألوجهمنوليى
عينجهلولكن0الفعلبوقوعممالثاالمتكلميكوذبآذوذلك.ليه؟المدتعيين

وهو~بحصولهعالمهومااالستفهامأداةيوللمآريدلوفيانه0)الفاعل(`
يعكسآذسبيلهكاذوانما~الفاعلوهو~شاك~فيههوماعنهاخرويقالفعل
خرج؟آزيدفيقول:األمر؟

0المالذلكاحتملهماالكالماحتملخرج؟آزيدقيل:فياذاهذاوعلى

الجملةوتكرذ0اليهالمدعنالوالوهو0آخروجهأذلكا`~´(معواحتمل
فعليةالمسدعنالالقآذتقديروعلى0فعليةالاسميةاألخيرالتقديرهذاعلى
تقديروعلىالتغير.شريطةعلىمحذوفبفعلحينهذاالممموارتفعاممية،ال
المهمزةطلبألذالفعلية؟فاألرجح`~`0والفعليةلالسميةمحتملةالنهبةعنآنه

آولى.بهفهىآقوى؟للفعل
ماعلى0بامطلقأ؟ونحوهالمالهذافىالفعليةبرجحاذيجزموذوالحويرذ

تريةقامتفمتىذكرنا.ماوالتعويرالفعلية`)`.بالجملالمهمزةأولويةمنذكرنا

ذاته.وتعيينتخصيصهوجهعلىالفعلهذامنهحدثالذىالشخصجهلاى:)1(
).41/57والنظائراالشباهمنوهىالكالم،تساقالزيادة)2(
(واالرجح).):4/57(والنظائراالشباهفى)7(

عنيكونالاالستفهامالناالستفهام:)دراتكل.فىهىبللهمزة،بامختصةاالولويةهز»ليت)4(
االفعال.صمةمنوذلكوأفعالها،أحوالهاعنيقعواغااأوات.

يقبحكلهاستتفهاماالحروفاناواعلما:هارونالالمعبدمحقيق11/1.1سيبريهكتابفىجا»
يجزلمفيبته؟زيدواينقام؟زيدهلقلت:لواالمم؟بعدالفعلكانإذااالصمبعدهايصيران
قدااللفالنوالنصب!الرحفيهايجوزفإنهااللف!إالنصبتهالشعيفىمجا»فإذاالشعي،فى)ال
.5االصمبمدهايبتدأ

ومنوكيفهلنحو~االستفهامحروفبعداجتمعإذاانهواعلم2آ:21/115ايضاميبويهوقال

احيوفمناالصلفىعندهمالنها)ولى!االستفهامحرفيلىبآنالفعلكانوفعل؟امم~
ا.الفعلبعدهايذكرالتى



تعيفتالمندعنأوءاالمميةتعيفتإليهالمندعنالؤالأنعلىناهة
ذكر.كماءالفعليةوترجيحاالحتمالعلىفأألمرواالالفعلية،

._>ءد..
التصور«بهاطلبالتىالمهمزةمعنىمضمنة``´فكلهااالستفهامأسماءوأما

فيهأنإال0محيحوهو-ويطلقون`~´هالمهمزةمعنىيقولون:والنحويون
هذهفىالكالمألنذلك؟يوضحوالمواغاالتعليم<فىونقصاإجماال
مقاصدهم.منليىاألغراض

الثالث)(الفصل
اا)((أمقسمىبينالفرق(فى

المنفصلةوتمىءالمنقطعةواأم)أيضا«المعادلةوتمىالمتصلة،(أم)تمترق
أوجه:أربعةمن0والمعنىاللفظجهتىمنواحدةكلمن0أيضا
اللفطية:األوجهفأماة

لفظااستفهاماإاليكونالالمتصلةقبلماأنوذلكقبلها؟ماباعتبارفأحدها:
والثانىعمرو،أمقائمأزيدنحو:فاألولالمعنى:لفنااستفهاثاأوومعنى،
معنىمنهاخلعقدهناالهمزةفإنقعدت؟أمأقمتعلىسواءنحو:

سواءفيقال:المصدر؟عليهدخلتماومكانمكانهافىيصحولهذااالستفهام؟
يتحقوتكذيبه.والفيههىالذىالكالمتصديقويصحوقعودك.قيامكعلى
أذترىأال-؟التويةوهوهاالستفهامالزمفىواستعملتجواباىبهالمتكلم
أملفىاستواءهمااعنىوعدمه؟وجودهعندهاستوىءالشىلفهمالطالب
راجحا.يكونقدأحدهمأكانوانءاالحتمال

ذلكيظهرالصياغةعليهويصاغالمعنى»منالمهمزةديهتقمادىيقاالسمانمنا:التضمينمعنى(ا)
معنىالمتضمنالمتضمن:اذوغيرالحرفممنىالمتضمنبين)الفرقالنقامى:ابنقالممه،الحرف
ذلكفىمهالحرفاظهاريجوزالمتضمنوغيرالمكان.ذلكفىمعهالحرفإظهاريجوزالالحرف
ا).1202والنظاتياالثباهاانظر:.5المكان

«المفيدةالمهمزةمعنىمضمنةامتفهام0آمماهذهانعلىالنحاةينهأنواالوضحاالولىوكان)2(
علىن،يمللقولكنهميعتمله،اوالتصديقمعنىيفيدمااالستفهامفمزةمنإذاذللتصور»:
للتصور.تكونانالمهمزةفىألغالباناعتبام

موم



جاز)اواغا:بقوله-تعالىاللهرحمه-سيبريهإليهأشارالمعنىوهذا
»»ته

أزيل:قلناحينذلكاستوىكماعندك»األمرينسويتألنكهنا؟االستفهام

فىاءالنلعلىجرىكماءاالستفهامحرفعلىهاافجرىعمرو)أمعندك
9

.انتهىالعصابة~`).أيتهالنااغفراللهم:قولهم

~أ)ا~لاأل~ييت~منحو:استفهاما؟يكونالمنقطعةقبلوما

فيهريبالالكتابتنزيلىنرونبرا؟لما6عد:رالوالنوركاالظلماتتتوي

ال)-2دة:وانباذراه»يقولونأم~العالمينربمن

يكونالالمتصلةقبلاالستفهامأنوذلكأيضا!قبلهاهاباعتبارالثانى:والوجه

قبلالذىواالستفهام-قامناكما~التويةأوالتصوربهايطلبالتىةبالهمنإال

قولهفىكماءالبقةالهمزةبغيريكونتارةبل0منهمابواحدةاليكونالمنقطعة

`~´:عبيدةبنعلقةلوقاآلية،والبصيركااألعمئيستويكاهل:تعا~

حرفجاز~واغاهناك:ونصهاتغيير،بعضهناالعبارةوفى)170اااسيبريهانظر:كتاب)11
عمرو)أمعندكازيدقلت:حيناستوياكماءعليكاالمرينسويتالنكهنا؟هاستضرماال

ايتهالنااغفراللهمقولهم:النداءحرفعلىجرىكمااالستفهام»حرفعلىهذافجرى
.5العصابة

النرق»بومفواشتهيوالفاسنة،لمناذرةبااتصلجاهلى،ساعرءالنعمانبئعبدةبنمملقمةهو:)2(

م.6ال.سنةتوفىالقيى»اميؤاشهرهمومنمعاصييه،معشعريةخصوماتفىواشترك
للرفى»الكافيةشرحفىجاءوكذلك(كبير)،بدالمن(كثير)االصلفىالبيط،ووقومنالبيتان)3(

قال:الخير»الكثيرالسيدالرجلوالكوشي:ا~فقال:هناكالمعلقوفيه
كوثرانلالعقاابنأبوكوكانطيبمروانابنياكثيروانت

(كثير).روايةيقرنه3وا_.

داماى~-):يقض(لموقوله:شيخ.السنفىطاعنبمعنى:(كبير)الروايةفىالمشهورلكن
شكر.فهوابتدا»)مانكإنجيا»»العطا>ا:واألشكمءدموعهتنقطعفلمالبكا»
مكتوماباهوامتودعتكعنكناتالتىالجاريةهذهسرمنعليهاطلمتماعلألبيتين:ومعنى

لمفارقتك(ثرها:فىبكانلنهعلىتجاركهلأمبرها،تبوحأوحبلهاتقطيأمبه»تبوحالءعندك
ء-2/602ميبويهكتابتف~فىالنكت،58مملقمةديوانانظر:3كبير؟سيخوانتإياها

~،م



قعدأمزيدأقائمنحو:ا~يق؟بهايطلبالتىلهمزةبايكون``´وتارة
الواقععناالستفهامأردتفإناألول»عناإلضرابا_(أمأردتإذا~عمرو
ءوالمنقطعةللمتصلةمحتملهذاعلىفالكالممتصلة؟ف(أم)النسبتين´~`؟من

جماعة.كالممعنىهذايرياه.الذىالغرضبحسب
فعلبعدهايكونأالالمتصلة(ام)شرطا~منالخضراوى´~`:هشامابنوقال
أقامنحو:واحد؟الجملتينمنكلفىوالفاعلءوفاعلفعلوقبلهاإالوفاعل
منقطعة.كانتعمروى~أمزيدأقامقلت:فإنقعد؟أمزيد

أزيدنحو:الخبرين؟اتحادمنبافال.خبرا»مبتدأقبلهاماكانإذاوكذا
منقطعة.كانتجالس«عمروأمقلت:فإنمنطلق.عمروأممنطلق
انتهى.منطلق»»مروامزيدأقامنحو:الجملتين؟بينخالفتإذاوكذا
الجملتينأوالفعلينأوالخبرينتخالفأنثمكوال0تة.دملمامخالفوهذا
علىنصواوقدف.ذلكإيجابإلىيصلأنهوأمااالنقطاع،بظاهرهيقتضى

قوله:فى(أم)اتصال
تيىبالحزنأنبأبألبىما

قو~:وفىالفاعلين´أ´.اختالفمع
لنبم(``تمبببظهرجفانىام

لثجرى0البناالمالىء29./3للمبردالمقتضب»157.8»4/18يعيثىالبنالمفصلشرح
رمرممم

يكون).(وبان):47/95والنظائراالشباهفى)1(
(بين).آ:95~4اوالنظائراالثباهفى)2(
وانعذخروف»ابنعناخذاندلىهنحوىالخضراوى»هشامبنيحىبنمحمداثهأبوعبدهو:)3(

~646منةتوفىااليضاح»)بياتوشرحللفارمى،اإليضاحشرحمزلغاته:منالشلوبين»عنه
(نب):وقولو:ثابت.بنحانشعرمنوهو(بحفاني).منبدال(لحانى)ويروقالمديد،منالبيت)4(

الجبالالنوخصه؟االرض»منغلظماو(الحزن):ءالهياجعندموتهوهوالتيى،فبيبمن
لقديقول:غيبتى.فىالغيب):و(بظهروثتمنى.المنىو(لحانى):الهول.منللماعزأخعب
غائب.واناعرضىمناللئيمونيلالتيىفبيبعندىامتوى
االربىنة0نعز»3ال2/4الشجرىالبناالمالى»3/181ميبويهكتاب،278حانديوان(انظر:

آ.4/461
-قبلفالذىالفعلين!اختالفاماوبعدها:ا(أمقبلجميعاوالفاعلينالفعلينانعتالفلبيت0نىبل(ه)

ممم



مالكأثقاىبعدأبالىولت

الخبرين`~´.اختالفمع

االتمال~)´:تعينفلذلكالمفردين`~أ:)ويلنىهاالجملتين)ذيجابوقد

قولك´~`:نىكما0اآلخرعنأحدهما`أ`يتغنىالبمدهاوماا(أمقبلماألذ

.الدار؟نىعمروأمأزيد

االتعالالكالماحتملتائم؟عمروأمتاثمأزيدنحو:اذالخبراكدواذا
.التقدير´~`باختالفواالنقطاع

إمكازمعباالتصالعمرو؟أمقائمأزيدنحو:نىالجميعلزمفلم:تيلفإذ
خبره؟حذفمبتدابعدهامايكوذباذ0االنقطاع

ألنهالحذف؟علىحملهامتعالتمامعلىحملهأمكنإذاالكالمألذتيل:
<د>هه0ه

نىالذىجاهنحو:نىيدعىأذامتعولهذابية:بغيراألملخالفدعوى
الدار´~´.نىهوالذى:أملهاذ>~الدار

<<ن<ذ:وم0.،أنوي

هو(نب)فاعلفالنالفاعلين!اختالفواما(جفا).الفعلهوبعدهاوالذى(نب)»الفعلهوم)1(
ذلكمعم)1(وعدتوبعدها»ام1(قبلالجملتاناختلفتفقد(لتيم).هووفاعل~(جفا)(تيى)»
المذكور.رأيهفىالخضراوىفتمامابنعلىردوفيهمتصلة.

اواالناموتانعندىامتوىومعناه:نويرة.بنمتممإلىينسبهوبعضهمالطويل»منالبيت)1(
ارتنافء6االلبيبمفنىاانظر:مالك.وهوءواوثرهآحبهكنتمنماتأنبعدغدا»اموت
.116<7التماهألليوكلى:معالهواهمع49اليوكلىالتواهاشرح،2/657الضرب

عداالختالفهذاومعا،(واقعوهوقبلهاوالخبر(بعيدا،بمعنىاناءاوهوام1(قبلالخبريقصد)2(
المذكور.رايهفىالخضراوىمتامابنرد~علىوفيهءمتصلةهنام)1(النحاة

أبالىالالتقدير:الثانى،البيتوفىلتيم.وجفا»تيسفبيبأبالىالالتقدير:ءاالولالبيتففى)7(
ووقوعه.موتىناى

االصل.فىمكررة(االتصال)كلمة)4(
(بأحدهما).):95~4(والنظاتياالثباه)5(
(قولنا).):47/95والنظاثراالتباهفى)6(
(التقديرين).:16./41والنظاتياالتباهفى)7(
او(ظرثاجملةقباوجملةتكونأنبدالوهيصلة،إلىيحتاجالوصولاالمممانمألا:تنير)8(

متعلقجملةثبانهقدرناإذاالدارافىالذى(جا»المتالمنالداو)(فيوقولنا:ومجرورا).جارا
وقعت-امميةجملةأنهقدرناواذاهنه.محذوفتتديرإلييحتجولمصح(امتقر)تقديرهبمحذوف



علىتدخلالالمتصلةأذ``´وهو0بعدهاماباعتباراال~:والوجه

فرتقدمكمابالحرفويكرذ0عليهتدخلفإنها0المقطعةبخالف0االستفهام

تعالي:الثهقولنىكماوباالسمعبدة.بنمملقمةبيترونىالكريمة،اآلية

(~لملك9لكمجديهوالذهذاأمزوط،اه4(~لل:9تعملوذكمأماذا9
االعر:وقولا´~´.10

باب`))فنماإذاأنفوثماتبهالتلوةتعطرمايفع~أم

تقعالمتصلةأذوهوجميعا:بعدهماوماتبلهماماباعتبارالرابع:والوجهء)1

ااإنهاقولهم:فأما0الجملتين.ناالتقعالوالمقطعةالجملتين.وبينالمفردينبين
مبتدأ.إضمارعلىالحريينعدفمحمولشا>اا`))؟أمإلل

والمجرور.بالجارعنهإلمخبمبتدأهناويقهالوصول،علىالعائدحذفتقديرلىلمذلكاحتاجملةة
هنا.تطلولمالصلة،طالتإذاإاليجوزالوهو(اى)،غيرمعالمرفوعالعائدحذفوفيه

(أم).:16./4آوالنظاثراالشباهفى)1(
استفهام.اسماوهماو~من~اما(اعلى~ام~دخلتوقد)2(
قوله:وقبلهءاليبطمنالبيت)3(

الحسنمنالسوءىيجزوننىكيفامبفاوم~<ىمامرا~و»أر
تحيانوهو:ممدرواالرثمانا~معشربنصريمأوظالمواسمهالتغلبى)،ااذنونللشاعروهما
قلبهاعلقالتىالناقة-:العينبنتحو(ا~ق،)توضع.اندونهانفوتحكفنلزمهولدهاااناقة

تنكن~عليه،فتدرلتشمه،يديهابينويجعلتبناءجلدهيحشىثميحر»انهوذلكبولدها!
أخرى.عنهوتنفرمرة»اليه

الكائىبينقصةولهماضده»علىقلبهالنطواهيفعله!والبالجميليعدلمنينشدانالبيتانوهذان
.67اللبيبمغنىفي:انظرهاالرشيد»»ارونبمحضرواالممعى
البيتومثلهاكيف)االستفهامامممعلىاانقطعةااأمدخولهو:الجلهالبيتجىءاازىوالشاحد
االصل.فىذلكيذكرلمواذ-قبله

وهز»ءالمنقطعة(أم)بعد-ظاهرا-المفرداالسموقحوفيهقديما»العربمحكى~عنمشهورمثال)41
اشتنعبث»هناالمفردتقديرمنالمتنفىذكلماعلىالنحويونخرجهولذا(شاءا!وهوالمفرد

.معذرف
للصيمرىوالتذكرةالتبصرةء174»3/172ميبويهكتاب(امم)دائعربالن:فىلاكاننى
القتمأءا3/219الشافيةالكافية»69م68اللبيبمغنى،226الدانى،الجنى،13ها/

شرح،2/456الفوائدتهيلعلىالمساعد»199االعرابفاتحة،953ء952م2للجوجانى
.245للمجاشمىأإلعرابعيون



تعطفقدالمنقطعةأنفادعىذلك»فىإجماعهممالك´``ابنحرةوقد
بالنصب.شا.´~´أمإلبألهناك(إنبعضهم:هولمنرواهبمامحتجاالمفرد»

شاءهأرىأماى:0فعلإضمارعلى-ثبتإنهالجماعةعندهذاومحمل
إن´~´.امممعلىالعطفعلىال

والهمزة)ءابلبمعنىالمنقطعةأنوهوالنظرىمنوجه~االرحمههولقوله
(بل)بمنزلةكانتالوجههذاعلىاستعملتفإذالمعنى(بل)´~´»تتجردوقد
يجوز.أنمنأقلفال-المفرداتتعطفوهى
0~(بل)العطففىكما0كثيراذلكلكاناالعتبارهذاصح´أ´لوميل:فإن
مالكوابنالبقة»بامتناعهيقولونالجمهوربلبكثرته»قائلوالنادرا»يكنولم
بندوره.يقول

دخولهامعاإلضرابلمعنىالمنقطعة(أم)تجردأنكثرتهمنمنعالذىقيل:
قليل.لفظاالمفردعلى

إنالمفردتعطفوقديقول:أنمالكالبنينبغىكانأنههذامنوتبين

_،672معنةبدمشقوتوفىلس،االندفىولدمالك»بناللهعبدبنمحمدالدينجمسالهو:)1(

الشافية.والكافيةالتهيل»وشرحوالتهيل،ءااللفيةالنحوية:مؤلفاتهاثهرومن
،136مالكالبنالفوائهتهيلفى:المثالهذهفىالمحكيةالنصبوروايةهذامالكابنرأىانظر)2(

.656~2الضربوارتشاف)،46ال5معالهواوهمعء250الفراتأوتعليق
الجملتينبينتقحالمنقطعة(ام)انفىغيرهالنحاةمعكانفقد(التهيل)»غيرفىلكطابناط
شاد.هى)مالبلانهاتقدير:علىءتاولوهكما~الرفعروايةعلى~المثالواولءمفردينبين

.2/246معالهواهمع»68اللبيبفى:مفنىويلالتهذاانظر)7(
منوهشامالكسدتىوذهبالبصريين،رآىهومطلقاوالهمزق)(بلبمنزلةالمنقطعة(آم)تقدير)4(

بلفالمعنى:عمرو!امزبدقامقلت:فإذاقبلها.مامثلبعدهاوما(بل)بمنزلةآنهاإلىالكوفيين
عمرو؟.قامهلبلفالمعنى:عمرو؟»قامامزيدقامهلقلت:واذاعمرو.قام

امتفهام.الكالمأولفىكاناذا.بل)مكان(أم)تجعلالربانإلىالفراءوذهبه
بمسترنو~قال:الخبر»وبعداالستفهامبعد(بل)بمعنىتكونانهاالىالكوفيينبعضوذهب

االزهت.فىالهووىذهبهذاولىامتفهام»يتقدمهالمإذاالهمزة
(اننر:انح.8ابمخىفىالفراءاليهوذهبءاالستفهامألفبمعنىأنها)لىابوعبيدةوذهب
.2/1654الضربارتثماف

االصل.نىمكررة(هذا))9(



االستفهام.معنىعنتحردت
االستفهامحكممنمعلومهوبماالتقييدهذاعنامتفنى«نهيجابوقد

قوةفىهىالتى_(أم)االستفهامفكذاالمفردات»علىيدخلالوأنه0لهمزةبا
و(بل).المهمزة
الولوناألآبأؤناأو~لمبعوثونأئاط:نى~لز~ى´`)تولوأما
وساغ(مبعوثون)،فىالضميرعلىعطف(آباؤنا)إن):17-16(الصافات
لهمزةباوالمعطوف´~´العاطفبينللفصلالمتصل!فوع`~´ااعلىالعطف
ذكرنا.بمافمردود
المنى<أو~وأما»

والمنقطعة0التصورئطلبالمتصلةأن»نءالمسألةصدرفىأسلفناهمافأحدها:
التصديق.لطلب

وهما(أ´غالبا،معنيينتفيدوالمنقطعة0واحدامعزرتفيدالمتصلةأذوالئاني:
واالمتفهام.اإلضراب
والمنقطعة~التسويةوهو-الزمهأو0االستفهاممالزمةالمتصلةأنوالثالث:

تحردتفإذا0معنيينتفيدأنهامنتامناهماذلكوسببرأسأ،ئهنتلخقد
فلواالستفهام<إالتفيدالوالمتصلةاآلخر.المعنىعليهاىتأحدهماعن

مهملة.مارتعنهتحردت
االستفهامعلىدخولهااالستفهاملغيرتأتىقدالمنقطعةأذعلىيدلوعا
(إنوفى:كثرهمأوالنحويينجزمضعفيعلموبهذا~الشواهدمنقدمناكما
هى(بلالتقدير:يكونأنيجوزإذثماءا:أهى(بلالتقدير:بأذشا«اأمإلبل
شا~´أ`.بأنهاإخباراوامتأنفاألول»عنأضربالمتكلمأنعلى~ثماه)

مؤلفاته:تفيرمنءوالبالغةواالدبوالتفيروالنحواللفةفرإمامعمر،بنمعموداشربعارهو:(ا)
_.538منةتوفىالنحو.فىالمفصلالبالغة،أمماسالكشاف،

(انير).):1461(والنظائراالثمباهفى)2(
عليه).اوالمعطوف):61ا4اوالنظائراالشباهفى)3(
وهو.االمل:فى)4(
).124(~-)71التعليقةانظر)5(



كما«مفردعلىمفردامحاطةأنهايدعىاذمالكالبناقهالمعنىهذاوعلى

~5أمبنحو:اللهماممتافىوغيره»النحوية``´ابنغلطأيضاويعلم

بمعنى(هل)أنعلىمملقمة»وبيتى)16(الر~:وانردوا~~~كيه

على~خلالواالستفهام(أم)»يفارقالاالستفهاممعنىأنمنهم~(قد)`~`

بقوله:االستداللنظيرهذاوجعلوااالستفهام»

االك´~´زىالقفبوادىوأوناأهل

ابنالفيةشرحلهأهثق»اهلمنبالعربيةعالمءالدينبدرإليامىبنيعقوببنمحمدهو:)1(
ولهوشرحه»والبيانالمعانىفىالمصباحبهاختصروقدالمصباح»ضوءعنالصباحواسفارمعطىى
_.718منةتوفىالحاجب.البنالكافية~شرح

الاالستفهامبمعنى(هل)أن(علىقوله:جاهمملقمةوبيتىقوله:بعد)4/61(والنظائراالشباهفى)2(
الاالستفهامممنىأنمنهم~(ال):بمعنىهلاناعلىهنا:قولهبدالمنهذاجا»(ام))يفارق
.)..ام.~رة
تكونإغا(هل)اوكذلكقال:)37/189كتابهففىميبويه؟كالمنىجا>(قدابمعنى(هل)ومجئهذا
~وتقول:):11100(وقالاالستفهام»فىإالتقعالهلكانتإذااللفه!تركواولكنهم(~)»بمنزلة
االمتفهام~.فىإآليقعالالكالمكانذالمامتفناه!االلفتركواولكنهم(قدا»بمنزلةمىفإغاهل»ام

منقومهذاذكر(~)»بمعنىتكونان(هل)_الثانىالمعنى):7.24الدانىالجنىفى0وجا
عبيدةوابىوقتادقمحباصكابن-المفسرينوبعضوالفرا»الكائىوقالمالك،ابنمنهمءالنحويين

كلمتعالى:قولهفىوغيرهماالنبارىوابنوالزمحشرىلويهخاوابنجنىوابنالمبردارتضاهكما
«)ااالنان:9الدهرمنحينأتئعلىاإلنان

لماولكنه(قد)،بمعنىتثرنأن(هل)أصلإنآخرون»وقال_اقدا»(هل)مرادفةبمضهموألحر
الهمزة.عنبهاامتفنىاالستفهامفىاستعمالهاكثر
مفنىفى:(قدابمعنىتاتىانهازعممنعلىاالنصارىهشمامابنوردءكلهلذلكتفصيألاانظر
بمدهاا.وما4/394معالهواهمعبعدها،وما460اللبيب

قوله:وصرهالخيل»لزيدوهوءالبسيطمنيتعجز)7(
بثاتنايو.عفوارمىمماثل

البيت.فىشاهدالالروايةهذهوعلىراونا)»(فهليروى:كمااالقفه)»منبدال(القاع)ويروى
»12334الشجريةاالمالى»1/44المقتضب»46.اللبيبمفنىء1..الخيلزيدديواناانظر:
).152ال8يعيثىالبنالمفصلشرح)<1615»136)(الشاهدمعالهواهمع



الجملةعلىداخلةالبيت´`´فىأنهابالبطالنقولهمعلىبهيقطعوعا
.عليهاتدخلالوقداالسمية«
حد~:علىهحذوف`~´«بفمل(كبير)`~`ارتفاعرونيقدلعلهم:قيلفإن

ا(أ)06ة(~ت9استجاركالشوكينمنأحدوإنم

.رادفهامافكذلك(تداءبعدكتنعذلكأن:فالجواب
والذى~،إاليكونالالمتصلةتفيد»الذىاالستفهامأنالرابع:الوجه
.االحتمالينأحدعلىئماء)أمإلبل(إنهانحو:~!يكونالمنقطعةتفيده

لهآم9و)(أ)،ا6:نوف(الزوباتيخلقمآهاتخذأمطز_ر:ه~،و~

.ا(ا)3ه)الطور:الالبنونولكمالبنات
:أوجهمنوالمنقعةالمتصلةبينالفرتىأن:والحاصل
يكوذالمنقطعةقبلومأ.استفهامأإ~اليكونالمتصلةقبلماأنأحدها:

.وغيرهامتفهاها
إآليكونالالمنقطعةبعدوما.وجملةمفردايكونبعدهاماأنوالئانى:

.جملة

قرئه:وهوائأبق»عئقمةبيتفى:ىأأأ
مشكومالبينيومحبةاألاثرعبرتهيقضلمبكىكبيرهلام
المبتدأهفاتمنفهىبينهماالجملةاماالخبرهام(مشكومالمبتداء(كبير)هى:هنااالمميةوالجملة
(كبير).

.41/162والنظاتياالشباهمنابتهوما(كثيراءاآلملفر)2(
بعيدبتاويلااليكونوالكبير،عنالخبرهوفعفى(بكى)جملةتكوزن1تقدير_رهذا)3(
وذاكاستجارك؟آحدامتجاركوانوالتقدير:بعده»مايقسرهفيمحذملفعلفامل(آحداوقوله:)41

الثابتة.بالذراتالالمتغيرةباالحداثيرتبطالشرط_نحيثمناالفعالااليليهاالالشرطآدراتالن
االنكارهومنهالمقصودواغاالخبير،العليمالعزةربمنلصدورهحقيقى!غيرهناواالستفهام)5(

اناذوالهمزق):_ابلهناا(آمتقديرمنبدوالتعالى،اأعلىزئككينالمترالدقاىوالتويخ،
وعال.جلمأذلكاثباتوهوالمحال»منهيلزماالستفهامدونمنوحدهاباالفر

االنكارمومنهالمقعودواغاالخبيرهالعليمالمزةربمنلصدورهحقيقى!نميرهناواالمتفهام)6(
ن1ذ1والهمزق)؟«(بلهنااأم)تقديرمنبدوالتعالى»اثهعلىذلكالمشركينا«هاءفىوالنويخ
وعال.جلشهذلكأثباتوهوءالمحالمنهيلزمستفهام9ادونمنوحد«االضراب

مم.م



بالمصدر.بعدهاالجملةومع_(أى)ءقبلهاالهمزةمعتقدرأنهاواك~:
والهمزق)._(بلوحدهاتقدروالمنقطعة
للجواب.تحتاجوالمنقطعةالتحتاج.وقدلجواب»تحتاجقدأنهاوالرامع:

يكونجوابهافإنجواب!إلىاحتاجتإذاالمتصلةأنوالخا~:
(ال).أو~(نعم)تجابإنمابالتعيين.والمنقطعة
ابنهذاعاىنصوممن0عاطفةغيروالمنقطعةعاطفةالمتصلةأنوالسادمى:

مشهور`~´.خالفوفيه(مقربه)´~´.فىعصفور```
اأعلمتعالىاوا~

الوكيل)`~`.ونعمحبنااوهو

لفاته:مقمناالنالى.نحاةمنالحضرمى»علىبنمحمدبنمؤمنبنعلىابوالحسن~:)1(
_.627سنةتوفىالشعر.ضراتىالتصريف،فىالممتعالنحو،فىالمقرب

فىاحفصيةالدولةاميرزكريا)(ابىاالميرلطلباستجابةألفهعصفور،البنالنحوفىبكت)2(
والتعليل.الدليلعنعاريأالمخل،واإليجازالمملاإلطنابعنمنزهاوجعله_).647تونص(ت
بتحقيقبغدادفىونثرالكتابطبعوقدائر.الضربابآخرهابابا،وممتوناربعةالكتابوابواب
يعقوببتحقيقالكويتفىطبعكماالجبورى»الثهوعبدالجوارى<التأرعبدآحمدالدكتور

الغنيم.
~فتكونان-البديرصاحبوتبعه-المثنىبنمعمرابوعبيدةانكرفقدالمتصلة(أم)آما)7(

بعدتقعكماعنهايتفهمجملة~هايقرولهذاستضام،االفمزةبمعنىانهاوقال:عطف»
«نتتوسطكانتلمالكنسوا»»بعدوقوعهاحناالستفهامفىبعدهاالجملتينولتساوىالهمزة»
حرفإنهاقيل:الوجودمحتملىاسينبين(آواكتوسطاالستفهامأحدهمالشيتينالوجودمحتمل
عطف.
كالشاقبلهاماحليسبعدهاماالنعطف!حوذهليتإنهاالمقاربة:قالفتا~ء(ام)واط

ابنوذكرواحد.كالمقبلهامامعبعدهاماالعطفهوحروفمنقطع،مستأنفكالم~بلوا~اء
العاطفة.(بل)بمعنىالنهاشاء:اامإلبلانهاالعوب:كقوسالفرد!تعمئفقدانهامالك
عصفورالبنالجمل~ح»227ال9معالهواهمعء226الدانىالجنىفى:تفصيأل(اننر
ومر.ممم

).«2ال47والنظاتياالثباهمنزيادة)4أ



،ممالة
إلأتنكئمألأمتعالعرقوله~

الخفاجىالدينشهابلإلمام

_ا069سنةالمتوفى





عمربنأحمدالدينااتهاب0القضاةقاضىإلىسالةالهذهتنسب)8(
تمتعليمه<تلقى•نتأوبها~»977منةبنصرولدالذىالمصري~ءالخفاجى

~»0ا
لهلمآإلبه؟فقربهالعتمانى)<اد(هبالسلطانواتصلالقطنطينية،إلىارتحل
و-ينبمصر،العكرقضاءوالهتمأاءأامالنيكاءقهووآل»وفضل»علممن
لمنازهبهمافمكتوالمدينة~«كة0~يفينالسرنترهيه8اإلىوالدهمعارتحلعزله
طينيةالقطإلىبعد»يتجهأنرأزوقتافمكت.ء»1االبالدإئىارتحلتميحدأ،
فبتءإليهيترحلممافيها.جدوآلمه0~ا>هولىحيتأخرى،مرة

إلىيطمئنولمءذلكفأغضبهآنزأك»و:~هاإلىونصحهوهمومهسكايته
التورقإلىالناسفياعومموء<منيرىمنبمايجاعيأنمنوختىءملكه
نفاهبلءالمدينةتلكمنبالخروجوأمرهعزلهأنفكان0الحاكمعلىوالخروج

)ذإلىمصرفىالخفاجىالتهابفاستقومنه<يقيتىقضاءووآلهمصرإلى
سيرتهمنكتيرايدرنأنينسلميموتأنقبلولكنه_ء1<69سنةتوفى
الدنيا).الحياةوزهرةاأللبا(ريحانةكتابهفىالذاتية
ومنفضالءهأساتذةعلىذلكوغيروالديناللغة>علومالتهابتلمى(_)

أتهرهم:
صباه.منذالعربيةعنهأخذ0التنوانىبكرأبوخاله
عليهوقرأالفقهية،دروسهعليهحضرالرملى»الدينسمىاالسالموتيخ

ومروماته.مؤلفاتهوبجميعبذلكهوأجأنملم»محيحمنتينا
التافهى.يااىالنالديننوروالتيخ
إجازة.لهوكتبءالحديتعليهقرأالحنفى،ألمقدسىغانمبنعلىوالتيخ
وبغيره.بهوأجازهالتفاء»عليهقراالعلقمى»إبراهيموالتيخ
التريقين.الحرمينأئمةمن0اثهجادبنعلىوالتيخ
العروض.عنهأخذأ~ركروت~المعروفألمغربى،محمدوالتيخ

.م.



.الطبمنشيئاعنه)خذ»البصريداودوالشيخ
.والشعراألدبعنهماأخذ0والعناياتى»الشامىالصالحىمحمد:والشيخان

:أشهرهافكثيرة<الخفاجىمؤلفات.ما(-)

.البقايامنالرجالبمافىالزواياخبايا

.العربشعراءذكرفىاألدبديوان

.األربعونالرسائل
.الدنياالحياةوزهرةاأللباريحانة

.كراسةسبعيننحوفىأنهوذكرءنحالسوا

.للحريرىالغواصدرةشرح

.الدخيلمنالعربكالمفىفيماالعليلشفاء

.المجالىطراز
البيضاوى.تفسيرعلىحاشيةوهوالراضىىوكفايةالقاضىعناية

العروض.فىكتابوهوالبخور»جواهرفىالنحورقالئد

عياض.القاضىشفاءشرحفىالرياضنيم
إلىالمقاماتصاحبالحريرىباإلماممتأئر~الخفاجىااينشهابوكان)8(

(ريحانةكتابهفىمنهاجاءمقامات«بعضطرزهاعلىينشئجعلهبعياء~
المغربية»والمقامةنية»الساساوالمقامةءالروميةالمقاصةالدنياا:الحياةوزهرةاأللباه

الغربة.ومقامة

ومنهديوان«فىشعر«منكثيرجمعوقد0الصنعةجيدرقيقاشاعراكانكما

قوله:
يكنومنءالرمالمحدفضائله

مجا»إحصاءرامقللفتىثقل

وقوله:

يخفىليسفضلالدينلنور
ليطفئى.احا~دونيريد

فضلمنفيهالذىمعثارليحصر

للرملعدكجهدمناسترحتربت«

المدلهمهالليالىبهتنىى
يتمتهأذ:(اثهديابى



وقرئه:
شريفه~زىكلويخفضوغا~كليرفعالدهررأيت

جيفهفيهتطفوينفكوالحى~فيهيفرقالبحركمثل
خفيفهزنةزىكلويرفعوافكليخفضالميزانأو

القضاء:عنعزلأنبعدنفهيلىوقوله
غلظاقابذاكالزمانأترىرتبعنمقعلتنواكقالوا:
سقطاالعالمنالشهابحيثعلوااللعاعالشياطينقلت:
مؤلفاتهضوزبخطهيذكرهالماال.فاجىفإنالتحميور:موضوعالرمالةأما(ى)
ننبهاأنلناليسذللئهومعاأللبا)»(ر~انةفىالذاتيةمميرتهفىدونهاالتى
والدليل0الحجمكبيرةتبالكإالانفسهيذكرلمأنهالمرجحمنإذغير»؟إلى
الصغيرة؟الرسائلمنوغيرهاالرسالة»ذهأماممفتوحأألبابتركأنهذلكعلى
سارالنهجهز:وعلىاا،ذلك~وغيركتب:منلنفسهه5ذمانهايةفىقالإذ

من(صفوةكتابهفىالمراكشىاثهعبدبنمحماومنهم،لهترجممنمعظم
(األعالم).كتابهفىوالزركلىعشر)»الحادىالقرنصلحاهأخبارمنانتشر

فورمرفىإليهنبتوأنهاءلنفسهيدعهآلمغيرهأحا_أنزئكإلىيضاف
النمارسهذهفىوهىالمخطوطة»صدرفىاسمه«دونالمصرية،الكتبدار
)،7999(رقمىتحمالنءبالميكروفيلمنختانومنها~_،6423برقم

المخطوطة:هدرفىوجاءا.26678ا
دهره،فريدالفهآمة<العمدة0العآلمةالعالماإلمام)األستاذالرسالة»هذه
ا~عفاالمصرى،الخفاجىالدينشهابأحمدالمحققين:خاتمةعصره،ووحيد

آمين~..به.ونفعناءعنه
سطرا،عشرونصفحةبكلصفحة»عشوة)ربعفىالمخطوطةوتقع(ال)
فى-وهىوافح،نخىبخطكتبتوقد0كلماتعشرزهاءسطروبكل

معناه،(راى):الفعلفىوالنحاقاللغويونقالهماحولتدور-مجملها
المتعديةاألفعالفىالمألوفخالفوهوهبهوكافهالمخاطبتاءوالحاقءوعمله



ذلكمنجاءماتخريجثم~اثنينمفعولينإلىأو0واحدبهففعولالىبنفها

علىجاءوفيماءاألنقامسورةمن)57<40(ا~يتينفىتعالىاللهكالمفى

العرب.كالممنثسقهما

لهمالعالمينوأيينبنقلخا~اهتماماالرسالةهز»فىالخفاجىاهتمو_

منةالمتوفىزيادبن~الفراءاإلماموهما:ءالكريمالقرآنتفيرفىمكانهما

القرآن)»(معانىكتابيهما:من_«756سنةالمتوفىالحلبىوالمين_ء7.1

لرأىالرأيينهذينأثناءفىوعرضالمكنون).الكتابعلومفىالمصونو(الدر

األنبارى،وابنءوالزجاجالفارمى»علىوآبى0طالبآبىبنمكىمن:كل

األنالسىءحيانوأبىوالزمخشرىءاألوسط<واألخغشءكيانوابن

صوابا.رآهبماكلههذاعلىعلقثموالدمامينى»

الىبنبتهاا~راءتوثيقمن:المعتادالمنهجسلكتفقدالتحقيق:منهجأما)8(

علىوالتعليقءآلعالمباوالتعريفوالثعر،رانية»الةاآلياتوتخريجأصحابها»

منواللهذلك.مثلالىحاجةفىكانتاذاآوإضافة؟بتوضيحماتلبعض
القصا.وراء

انظر:الخفاجىبالشهابالتعريففى)8(
.)1/331(-للمحبى~عشرالحادىالقرنأمحيانفىاألثرخالصة
.وبعاها)361(~للخفاجى-الدنياالحياةوزهرةاأللباريحانة

).28(~للمراكش~عشرالحادىالقرنصلحاهأخبارمنانتثرمنمنمرة

.1238~1ا-كلىللزرهعالماأل

انظر:مفصأل،أوموجزاالمذلةبهز»يتصلمابعضإلىاإلثارةفى)8(

.)2021~لويهخاابن~الكريمالقرآنمنعورةثالثينإعراب

ا40(.محسنطهتحقيق.~المرادى-المانىحروففىالدانىالجنى
.ومابعدهاا

20(ال.الخراطأحما:تحقيق~المالتى-المعانى~وففىالمبانىرصف
.بعدها)وما



وما3أ1(.منداوىحسن:تحقيق»جنىابن-اإلعرابصناىةسر

.بعدهاا

.)1/245(.هارونالسالمعبدتحقيق:-سيبريهكتاب

.ومابعدها)1/215.هارونالسالمعبدتحقيق~ثعلبمجالس

.بعدها)وما~5إ.فنداورحسن:تحقيق-الفارسى-الحلبياتالمسائل

وما211.أحمدالشاطر~:تحقيق-الفارس-العسكرياتالمسائل

.بعدها)

.بعدهااوما274(رمىذنافائز:تحقيق~األخفش~القرآنمعانى

.أ27./2(.شلبىالجليلعبد:يقتحة~الزجاج~القرآأ،معانى
.)ا.3/9ء1/140(مضيعةمحمد:تحقيق~المبرد-المقتضب

.بعدهااوما240(.المباركمازن:تحقيق-~مامأبن-اللبيبمغنى

.)21/237.ممالمالعالعبد:تحقيق-اليوكلى-معالهواهمع
.بعدهاأوما11/333.النجارعلىمحمد:تحقيق-الفراء~القرآنمعانى
وما4/615(.الخراطأحمد:تحقيق0~الحلبىالمين-المصونالدر

.بعاها)
.األنقام)عورةمن40(اآليةعندالتغيركتب

.(رأى)اللغةمعاجم



بعد:أمااصطى.الزيزعبادهعلىوسالموكفى»لثهالحمد
وجل:عزقولهنىالعريةثمراتمن(~´»جنيةوئمرنتية`اأ»تحفة(``فهذه

واعراثا.لقأوالعانرالفوا«منفيهاوما(أأ6(أم)تكم
امعاببعنى(راى)وص:خمة»معاذلها(راى)اذفاعلمهذاعرفتإذا
األفعالمنكغيرهاالئالئة`~`»وهذهوالحلمية`~`.اعتقدوبعنى).9الرئة(

بهاتحفتماايضا:وهىءحينالريامنوغيرهاالفاكهةمنالطرفةوفتحها:الحا>بكن-التحفت)1(

لجميعالزتآنهااالالخليل-قالماعلى-الوارمنبدلفيهاوالتا»واللطف.البرمنغيرك

يتتحف.يقوال:ولمءيتوحففالنقالوا:اذمنه!(يتفعل)عدامافعلهاهيفتصار

فىمنهوجا»ارتفع»اى:منا»االعورعالىالىفالنممنا:منوالقدرىالمنزلةمرتفعةمنية:)2(

الثه.عندوالقدرالمنزلةبارتفاعآى:بالناه~!امتىابثرالحد~:

ا~ووهزىإ~~حالكريم:القرآنوفىيا:ط~مادامالمجتنىالثمرهو:الجنى،جت:)3(

).2همريم:لجياالرطباعليكتساقط

أوأتتكماللهعذابأتاكمإنآرأيتكمقلطتمالى:قولهفىاالولىكريمتين:آيتينفىاللفظةهز»وردت)4(

إنأرأيتكمقلطتمالى:قولهفىلئايةوا)ء4<االنام:ل9صادقينكنتمإنتدعرنأمخيراللهالساعة

)47ااالنمام:9الطالعونالقومإأليهلكهلأوجهرةبفتةاللهعذابأتاكم

فىامبتهاىمرتى~:فهوالرجلرايتمنه:يقالواحد،بهمفعولالىتتمدى-حيت~-وهى)5(

~صحابه:_لىتعديهاالفاظها،منآفعاآلاالعضا»اسما»منتاخذانالعربعادةجرتوقدرمثه.

فىآصابهاىو(ر~سه.!يده،فىاصابهاى(بداه):فقالت:منه»العضوذلكاصابةعلىللداللة

لخ.لم.رجله.فىاصابهآىو(رجآ):راسه،

عر:اكقولفىالمتعديتاناجتمعتوقدءائنينالىتتعدىوقدواحد»بهمفعولالىتتعدىوهذه)6(

المخارجقصدنكيهتراخوارجرايهمئلراىمناالالمناصراى

نرا_أ~أراىرىمتعالى:قولهفىكما(المنامية)»لها:ويقالءمفعولينلىلمتتعدىوهذ»)7(

ويبكيهم:قومهفيهايندبلهقصيدةفىالباهلىاحمدبنعورووقولآء36.يوسف:

~ئاالوآونةوعماروطلقوقنىيقنئيهابو

انخردالوانخزلالليلتجافىمااذأحتىرفقتىاراهم

بالاليدركفلم~إلىلورديجوىكألذىآنا_ذا
ممم



واختالفاآلنهذينفىوالكالموعلمية`~´»بصرية´`´وتكونهالمتصرفة
والرأى.والرؤيالرؤيةكاحقيقية´~´معانىلهاأنعلىيدلمصادرها
شصه:ما«فيره`أ´فىالفرا~~´قال)1(

الرجل:الرجل~لأشذأحدهماومعنيان:لغتانا(أرأيةفىلهاالعرب
علىأرأيتكقلت:منها(.جلعلىأوقعتهافإذامهموزة»فهذهبعينيك؟زيااأرأية
وتجمع؟تثنىثم.احال؟هز»غيرعلىنفسكرأيتهلتريد:~الحال؟هذهغير
:أرأيتنكن`~)وللنسوة:»؟يتموكمأرأوللقوم:0؟أرأيتماكوا´~´للرجلين:فتقو~

كماواحد،بهمفعولالىتعدىوهذه(الين)وهىءاإلمرةماحاسةبهاالحاصلالحدتيتعلقاى)1(
(»النعام9اآلفلينالأحبقالآفلوبىفلماهذاقالكاوأئكبالليلجزعليهفلما9-را~.قر(»فى
رمم

هىوهذ»-اليقينسبيلعلىاالدراككانسوا>أينباامهالباللقببهاالحاملالحدتيتعلقآى)2(
زهير:بنخد!تىقولاالولىومنالظنية.(راي)هىوهذه»الظنسبيلعلىآم-اليقينية(رآى)

حنوااوكترهممحاوأل،قمى،كلكبر6الثهرايت
يرونهأل_نهمالبعت:منكرىقحانفىتعالىالثهقولاالراجحالطرفاادراكالظنيةالتايةومن
.16(المعارج:9بميدا

محمرلالمعانىساتروآنء>صريةتكوأان(راى)فىاالملانيوهممنعلىردأهذاقاللعله)3(
ءفقطبالبصرالخامةية)(الرقهوواحألمصدرلهالكانكذلككا~متلواذالمب_ز!بطريقمحليو
فىاالصلهىفالمصادركذلك!المعاصىمختلفةافعاالللمادةأنعلىيد(~غةمتممادرووو«لكن

فهى:اليهاالمتسارالمصادرامااالقتقاق.
للبصرية.مصدر:ية)(الرق
لالعتقادة.مصدر:(الراى)
الحلمية.للمنأميةمصدر:يا)(الرق

~:أنحرانانمصدمايضاوللبصرية
ر.اللحيامحكاهافعالن،وزنعلى(رتيان):
العام.وللمصدرءالوا~ةللصرةوتصلحالوا»،بفتحة.وارآ

سنةتوفىالقرآن»معانىكتابلماتهمقاقهرمنالثه»عبدمنزيادبن~زكرياابرهوا~اء:)4(
207._

نجاتى»يومسراحمدمتحقيتىاجرا»»تالتةفىطبروقدللمرا>»ألقرآن)امعانىءالتعيرهذايعرف(ه)
إنأرآ~هر9تعالى:قوله~القرآن~مىفى~ه~األكرعوالنصالنجار.علىومحمد
.1373ص1_14.1»)االنعام:9األعذابآتاكم

ها.المرادوهوءللمراهالقرآأمعامىمنوالتصويب(أرامتكما)ءاالمل:فى)6(
هنا.المرادوهوللفرا»»القرآنمعامىمنوالتصويب(ارايتكن)»االصل.فى)7(

ممدم



.ذلكإاليجوزالالتاى(``<بخفض~

وتنصبفتهمزها~أخبرنىتريد:وأنت-)رأيتكتقول:أناآلخروا~

التاهوتترك0العربكالملحثروهو~شئتإن~الهمزوتترك0فيهاالتاه

للمرأة:فتقولومذكره:مؤنثه»وفىوالجمعوالواحدةللواحدموحدة~~`مفتوحة

فعل؟مازيدا«أرايتكنوللفوة:خرج؟هلزيااهأرأيتك

واقعامنهاالفعليكونأنيريدوالمألنهمواحدة؟التاهالعربتركتواغا

والتوحيد؟ألتذكيرإلىالتاهووجهة`~`الكاف»فىبذكرهافاكتفوانفها»على

قلتإذاأنككمارفع«و)ويلهءنصبالكافومرفعواقعاءالفعليكنلمإذ

ألنهارفعا؟المعنىوفىخفضاهاللفظفىالكافوجدتزيد.»دونكللرجل:
ال

~االسمعنفيهكنىقدنفهعلىشىءفعلأوقعتإذا-والعرب~مورة«

قتلتللرجل:فيقولون`)`الناقصة؟فىيقولونماغيرالتامةاألفعالفىقالوا

إليك«أحسنتوال:ءقتلتكيقولون:والنفك.إلىوأحسنتنفسك»

كقوله:اآليات`~`؟منكثيرفىأ~و(~`م~~أتعالى:اللهقالكذلك

`~)كاأنفسهمظلمواكاولكن

ظننتنىقالوا:~وظننتحسبةنحو`~`~ناقصاالفعلكانفإذا

~´`)؟:خارجانفسكترىمتىيقولوا:ولمخارجا؟تراكومتىخارجا(~)»

فىاجدهالمكماالتاء~«خفضبكلمةمراد.افهمولما،والكافالتاه(تخفضالقرآن:معانىفى)1(
ونصبالتا>ابرنحصوابهالناسخ.منخطاولعلهالنحويين.عباراتفىاوعنه،نقلتالتىالكتب
به.مفعولوالكاففاعلالتا»انكالمهمنظهر(ذ؟5الكاف

مفتوحة).(موحدةالقرآن:معانىفى)2(
(ووجهوا).القرآن:معانىفى)3(
القرآن:(فيقال).معانىفى)41
البقرة.سورةمن54اآلية)5(
القرآن).القرآن:(منمعانىفى)6(
هود.عورةمن101االية)7(
القرآذ:(مئل).معانىفى)8(
خارجا)قوله:(واحبنىزيادةالقرآنمعانىفى)9(
ا).نفسكتظنمتى.ال:نفك؟ترىمتىيتولوا:اولمالقرآن:معانىفى)1.(

مرم



أناتول:تراك´~`أاليلفى´ا`!الماميلفىمابينتوايفأنأرادواالنهم```
ؤإن):9وجل(عزقالرحدفعأل»االممفىفتلفى´´´»وتر»خارج»اظن

الشعر:نىجاءوربمانفه.رأىيملولم´``»6اممتفنىرألهانلطنى.االنان
كقوله´أ´:التام!هنونعوه`~`نفك`~´»ضربتك
``أبيح~وزينومنألقىكنتوماعالمتئضرتينفىلىكاذلقد

أ>أنمائقرآذ:أوذئكمعانىفىأاأ
إبطالهو:وااللغا>ا.إلغاؤهيجوزالألىالنىوبينينى~األىالنمىالقرآن:(بينممانىفى)21

ولهوخبر،مبتدااملهمامفعولينتنصبالتىالقلوبلأففىوذلكالمحل»وفىاللفظفىالعمل
النحو.كتبمنواخواتها)(ظنبابفىانظرهاأحكام،

انك).ترىالقرآن:(االمعانىفى)3(
(فتبطل).القرآن:ممانىفى)4(
تعالى).متباركالثهقال(وقدالقرآن:معانىفى)5(
العلق.سورةمن7ء6اآليتان)6(
آذ.القرمعانىمنوالتصويبا.نفسك(ضربتاالصل:فى)7(
ا.شبههو1(القرآن:ممانىفى)8(
الشاعرا.قولذلك(منالقرآن:ممانىفى)9(
~:بيتينذكرالقرآنمعانىفى)1<(

يصلحكاذتدالمودجوانرايتفاننىتىجامياحز..خذا
ابرحرزينةمنالقىكنتوماىتنىفرتينفىلىكانلقد

د(ورر)(جر«ن«لقبوقد-المتورداو-النميرىالحارثبنعا-وقائلهماالطويل»منوالبيتان

الشر.لهذا
_مالفاتغذتوفيانه،الاتاذامرللشاعركانوقدعنقه.ممتوجرانه:المن»البعيرو(العود):

بمتيوزرريد:(ياجارتى):وقوله:الياط.منيكوذمااصلبوهونحره،عودجوانمنقده
وأ~كنتلواثتنين،اتزوجباالضرتينبينالجمعمحزستز~حلىكانلقدالبيتين:ومعنى
واذاهماشرهمامنينتظرنىلمافطنتولوالتب»منلنىظوما0الشقامنلىميكون
بعا.وقد،42احياذالبىالنحاةتذكرةء88ا7يعيثىابن»734ا.0للفراالقرآنمعانىانظر:
الصواب:وانآخرءبيتمنوعجزهبيتمنه~ممركبالثانىالبيتانفيها

متزحزحمنهماأالقىوعما~تنىفرتينفىلىكانلقد
قال:ابياتوبعد

ابرحرزينةمنألقىكنتوماحازماممنوالبرحالخنافىانا
~-بينممهفجمحالقلوب،أفعاداستعمال(عدم)الفعلامتعطانهاالملبيتفىوالئاهد

موم



بعبارته.الفراءقالهماانتهى
ملغاة~``(غير)علميةواراى)ءفاعلوالكافءخطابحرفعندهفالتا،

مخالفأنهغيرءإثكالكالمهفىوليسبعدهاعايعلمانومفعوالها
(أنت).كتاه~الضمائر~وردتإغاالخطابتاءألنمتعمالهم؟ال
´~´:المصونالدرفىوقال)2(

)حكام:اختصت(أخبرنى)بمعنىالتى(أرأيت)

ورش´~´هعنمرويةوهى-ألفابإبدالهاهمزتهاتسهيليجوزأنهمنها:«
ونقلبين.بينتسهيلهاناهع´~)عندوالمشهورألفا.إبدالهايتصعبونوالنحويون
ساكنين:بينالجمعمنفيهلماغلط؟إنهوقيل:وغيره.قطرب´أ´المحضاإلبدال

ألف.•ياء
األلفو)نالهمزةإسقاطوغيرهماونافحجعفر´~`أبىعنمحبيا´``أبوونقى

بال~.•محنوءخف

الفاعلضميركانإذاالمفعولأنواالصلالمتكلم.هوواحدلشخصوهماالمفعول»وضميرالفاعل
القالبلافهذافىويفتفرلمحرمتنى،تقولوالءنفسكرمتفتقول:(النفى)!لفظبهاتصل

عليها.حملوما
المقصود.ليتقيممنهابدوالاالصل»فىماعلىزيادة)1(
الحلبى)(السمين«)امروفيوسفبناحمدومؤلفهاءالمكنونالكتابعلومفىالمصون)الدرهو:)2(

والنصبدمثق»القلمداروطبعالخراط»محملاحمدبتحقيقطبعوقد_ء756منةالمتوفى
4«)40(االنعام:ا~و~ا_~9آإألأرأ~كاكلتعالى:قولهتفسيرعندموجودهناالمذكور
االلفاظ.بنصالنىبالمههناوالنقل.615ص

~~ء~(ورش)لقبعليهغلبالقرا»»كبا.منالمصرى،عد،ىبنمعيدبن~نهو:)7(
_.197بمصرسنةووفاتهمولده

اثمنهىالمشهورين»السبعةالقواءا-دالمدنى،.الوال.»الليثىنعيمابىبنالرحمنعبابننافعهو:)4(
~.169منةتوفى»اإلقرا»فىالرئاسةإليهوانتهتءالدينةفى

~.6.2منهتوفىءميبويهتلميأألمتنيي»بنمحملغلىأبوهو:)5(
_.224سنةتوفيالحد.يث»وغريبءنفالمهالغريبساحبسالم»بنااقاصمهو:)6(
~.170منةتوفىوا»،الةالتابعينمن؟ئقازق»القعقائتبنيدنهو:)7(



الوالمدآالت.يمدألهألفأ؟المهمزةإبدالورمرعنروى:مكر``´وتال
أألولأذهساكنوبعدما«المهمزةنىالبدلوحن0البدلمعإاليشكن
كماباالكر«الظقإلىبهايتوملحركةمقامتائمفالمدولين`ا`.تدحرف
(أآنذرتهم)´~´.ى:تقدم
كيرقومى0̀الكساى´)ة0ترانىالكلمةعينالهزةتحذفأذومها:ه
كقر»:و..؟ظمأ

أفؤددءبوباءمذ!ذءأذسز
اذ،القرإعرابمشكلالقرا»ات»وجوهعنالكشفمؤلفاته:منالقيسى»طالبابىبنمكىهو)1(

_.437منةتوفى
.11431القرا»اتوجو»عنشفالككتابه:فىموجودهناالمذكوروالنص

تجانهاحركةبعدسكنتإنفمانها(واى)!الثةاكالعلةباحرفلمتانيتهمصطلحانا:الد~واللين1)2(
سميتتجانهاال،حركةبعدمكذتوانويبيع.ويقولقالفى:اهكومدءولينعلةأحرفسميت
الالنهادائما!مدحرفإالااللفتكونالذلكوعلىقوى.وعد،نعو:فقط؟علة)(ا_ف
فتحة.بعدإالتقح

الألتنذرهمأم~أأنألرتهم~اءإآلاألين~واطتمالى:قولهءا~ةعمورةمن6االيةمن)7(

ال.يؤمنون
_.189سنةتوفىوالنحو،اللفةفىالكوفةاهلإمامءحمزةبنعلىالحنابوهو:)4(
ملحقاتفىنشرولكنهديوانه»فىوليرالعجاج،بنوؤبةإلىونسبالرجر،مشطورمنألبيت)5(

هىاخوى،ابياتمحمنهملرجلأنهعلىالهزليينأشارفىالكرىاورد«وقدالد،اذ.
أملودابهجاءتإنيتام

ألبروداويلبسمرجالء
معدودالهمالترىوال

الشهوداأحضرواأقاشلن
بردجمحو(البرود)وتطريقته.تويتهوهومعراكتر-لمنو(مرجا.:لليند0الناعر(واال~>):

~الثياب<.مننوعوهى
حبلهايكونانجحدخبلتفلماءلهأمةالعربمنم-لرام~.ريد:ابن~لاالياتد«نيوفى
بشابالمرأةهذهجادتإناخبرنىالمعنى:دريا:ابننميروقالااليات.هز«لتقو:رذانثاتمنو.
بإسارا~ذلك،علىموافقأفانتليتزوجها،الناعم)افصنكانهائلمس<حنالشعر_جل
انكارى.االستفهامانيمنىءمنهذدكينكمرواجها:عقدليحضرواالشهود
»4/16الممونالدر»1/136الخصائص»1/193المحتبأء1/3ا~ا~او~:أنغر



تقدمكما~العربلحثرلغةأنهاالفراءوزعم

وجوه:المهمزةحذفوفى

الضميرهاتصالمعفمزتينجمعفيهاامتثقل)نهالظاهر:وهو-أ~~

مضارعهفىحذفهاولثبوتءالثقلبهاحصلالتىالنهاالثانية!بإسقاطفخفف

االستفهام```.دالة~علىاال~ولىوألن(يرى)ءك

كما-االلفوهو~أولهماحذفساكنان»فالتقىألفا»أبدلتالمهمزةأنوالئانى:

البقاه`اأ:)بوقالالساكنين!اللتقاءفعذحتوسنها،ياى،ابدلها)نهوالثالث:

بانهمالكائىمذهببعضهمورجح(يرى).نحوفيحآخهاقربهبعد`~`،وخه

`.9ونحره`ويلمه`أأ»قولهم:فىكثيراالهمزةحذفعلىشونيجتى

واإلفهام.بالفهممخلفحذفهااى:)1(
فىالرحمنبهمن~ماإمال»مؤلفاعه:منالضرمرءالنحوىالبما»ابوالحسنبناللهعبدهو:)2(

سنهموفىواالعراب»البناهعللفىواللبابوالكوفيين»البصييينبنالخالففىوالبيينالضر،
4.االمه9(موطن1/241الرحمنبهمنماإمال»كابه:فىموجودهناالمذكوروالنصى_.616
ا.االنعامسورهمن

المصونالدرفىا~ولكنالبما»»ابىكالممنبعدا(وفهجملهانممضىكالمهظاهر)7(
هى:المصونالدرفىوالعبارهالبما».ابىعلىرد.الحلبى،السمهذكالممنانهمفهم)617/4(

الرحمن).بهمنما((مال»كابفىجا،لمافمهالمواوهىبعداءوفهالبماه،ابوهاله.~والثالث.
العجبممصوتلىلمبالهالكالدعاهمعنىعنخرجمعبروهوامه»وملهو:ا(وملمهاصل)4(

~وملمهالمسجاد:فىكمولهمووملمه،وملمهارجل(ومل):العربالنفىجا»واالسجادة»
الواحد.لشى»كاوجعلرهفركبوهللث،ب1المريدون:للث»البممولون:كما-أمهوملمرمدون:

كداهه»للمبالغهالها»أ~ثموملمه،أهائه:منلهممالاىالحكامه!عنخارجهذاجنى:ابن
ومل:و(هدامه.وجرامهشجاعهمنمعجبا2حربمعراوملمهبصر:البىمولهفىاحدمثوفى

وأ~(امه)،منالهمزهوحذ~ومعجب،مفجهكلمهوهىمفرده،والمهمفرده»كلمهوى
المييزا.علىبعدهاماومنصبالالم»علىحي~

الشاعر:هولا(وملمهغرذللثمنجا»عا)5(

معضلأمرربءالمغرهمابا
ا.خر:وهولالمغره.أبامااى:

سعدبنمعدانمثلراومن
ط).18»4/617المصون)اللرر.ى.ومناى:

مووم

المطبهعليطالالنهماإذا

والدهامنىبالمكرفرجنه~



الوهو0(أخبرى)بمعنىألنها´`أ:إلغاءوالتعليقيدخلهاالأنهومنهاة
فىاالستفهاموجوز`~´»ميبويهصرحوبه0`~´الجمهورعنديلغىواليقلق
وهوويلفى،يفلقوقالوا:النحاة»منكثيروخالفه0الثانى`~´المفعولموضع

كثير´أ´.العربوكالمالقرآنفى
لحاقعنويتفنى0وتذكيرهاإفوادهافيلتزمالتاهتلحقهاأنها:ومنهاه
(أخبرنى)؟معنىتضمنلمالتىبخالف0بالكافبلحاقهابهاالفروععالمة

بها´~´.يرادمافيهاتطابقفإنها
لمافاهم(لزيدفيفاهم!لزيدظننتنحو:لمانع!المحلدوناللفظفىالعملتركهو:التعليق)1(

ءالكالمصدارةلهاالتىاالبتاا»)(الموهوالعمل؟ذلكمنلهاالمانعالجللفظا(ظننت)فيهتعمل
فامملزيدظننتفقلت:نصبتعليهاعطفتلوانكيلل8نصب!موضعفرالجملةهذهولكن
مؤدثا.وعمرا
(ظننت)_فليسفامم!ظننتزيدنحو:لمانح؟مثاالمحلوفىاللفظفىالعملتركهو:وااللغا»
المحل.فىالماللفظفىالفاهم)»ازيدفىعمل
النحو.كتبمنوأخواتها)(ظنبابفىمذكورةمواضعواإللفا»التعليقمنآولكل

اءالقلوبافعال(منقلبىمتصرففعلبكليختصانوالتعليقاإللفاءانيرىالنحاةجمهورالن)2(
االلفية.فرمالكابنيقولذلكوفى

.....هبقبلمنماوالتعليقباإللفاءوخص
مى:االفعالوهذه»بامتفهامتبقانبشرطاخرىألافالتعليقفىاالفعالبهذهبعضهموالحق
ونس).ونظر،ءوممالوتفكر،(ابصر»
ءالبصرية(راى)نحو:القلببفعلتعلقلهعاالمذكورةلاالفقاربماايفشامالكابنوزاد

مزكلعنلخننثم9تعالى:قولهعليهوخرجذكرهطغيرفعلكلتمليقيونسواجازو(استنبا)ء

محالهواهمحا.نظر:ذلك.خالفعلىوالجمهور).69(مريم:عتيأالالرحمنعلىأشدأيهمشيمة
بعدها).وما2/235

فالن؟هواماعندكعمرا»واريتكهو؟منابوزيألاءاارا~تقول:):239117سيبريهكتابفى)7(
ازيدارايةاو:؟انتمنابوارايةقلت:لوانكترىاال؟(زيه)فىالنصباالفيهيحنال
الكوتيتفنىالالذىالفعلوهوزيد)ءعن(اخبرنىمعنىفيهالذيحن!لمفالن؟أمثم
هذافعلىاالستغنا»،فى(اخبرنى)بمنزلةيجعلهلمفيهالمعنىهذافدخولاالول»مفعولهعلى

الثانى.المفعولمونحفىاالستفهاموصاراجرى،
ا.(ارأيتك(الثانىالمفعولمسدسادةاالستفهاميةالجملةجعلاى)4(

~23/ال2معالهواهمعانظر:(دا
قد-هناالمؤلفالن)!41/618ألمصوذالدرفىجاهمااثبتو~بير»ابافطرميهااالهلعبارة)6(

معم



وهلبها.يرادماتطابق~خطابحرفهىهكافيلحقهاأنه```ومنها:8

والكافخطابحرفالتاهأوأحوإلهاءيبينخطابحرفهوالكاففاعلالتاه

أول)مفعولوالكاففاعلالتاهأوللرفع»النصبضميرفيهاامتعيرفاعل
الكساثى.مذهبوالثالثالفراء»مذهبوالثانىءالبصريينمذهب)ولهاءمذاهب

جميعفىالتاهبفتحفعل)مازدا»أرأيتكقولهم:`~`:علىأبووقال
اسماكانولوالءأمءاالسميةعنمجردةالخطابلمجردإماوالكافاألحوال»

هواألولمفعولهااألفعالهذهألنهو؟هوبعدهالذىاالسميكونأنوجب

أنهثبتواذااالسمية»عنمخلوعأيكونأنفتعينبه`~´ءوليسمهنىءالثانى

ترىأالالخطاب:لمجردتكونالالتاهأنثبتاالسمية´~´عنمعرىللخطاب

ذلكيجزلمفلماءاستفهاموالتأنيثوالخطابعالمتاتلحقهاالالكلمة

فىوبحعلءفاعلمنله~الالفعلكانلمااألحوال؟جميعفىالتاهأفردت
إلىذلكأدىفلماالكاف´أ`»يلحقبمااستفنا،واحديا.لفظعلىاأل-وا(،جميع
ألكالم.سائرعليهماعلىوأجرىرفض»لهنظيرالما

ده~»5د
إلىالرؤيةعديةلوألنهغيره؟يقلهلمخطاالفراءقالهماالزجاج´~`:قال

يلزممايلحقهاأنهااومنهافهو:المضطرباالصلنصأماألفاظه.منبكثيياالوجههذهعنهنقل

يرادماتطابقفإنهااخبرنىمعنىتضمنتالتىبخالفالكاف،لحقبمااستفنا»وتذكيرها!إفرادها
بهاا.

آ.41/618المصونالدرمنوهىءالياتيقتضيهازيادة)1(

ءالقيا»اتفىوالحجةالنحو»فىااليضاحمؤلفاته:منالغفار»عبدبنأحمدبئالحنهو:())

_.777سنةتوفىوالحلبيات،والبغداديات،العكييات،والمانل

بالمعنى.منقولوهوالمخطوط»أ2/784القرا»ات(فىالحجةكتابه:فىمومجودهناالمنقولوكالمه

.4/1619(المصونالدرمنوالتصحيح-اله(وليساالصل:فى)71

.4/9619(المصونالدرمن~والتصححاالممية)معنىللخطابأنثبت(و(ذااالمل:فى)4(

ا.4/619آالمصونالدربنوالتصويب-الكاف)لنحوبها(امتغنا»االصل:فى)51

سنةتوفىالقرآن»معانىمؤلفاته:منالزجاج»إصحاقأبومهل»بناليىبنإبيدهيمهو:)6(
711._

.بالمعنىوالنقل0)7<لم2لهالقرآنمعانىفىموجودهناالمذكوروالنصر



نفسكأرأيةالمعنىصارمنع؟مازيااهأرأيتك```في.زيدوالىالكاف
محال.وهوزيدا´~`؟ء
فكانا؟(أرأيتكىالكافهىالتاهألنمحال؟الفراءقالهما~`~`؟وقال
لشىءوهماواحدهلفعلفاعالنويكونالتاى»جمععالمةتظهرأنيجب
زيداهشفكأرأية:صنع؟ما0زيداأرأيتكمعنى:يكونأنويجبواحد.
ألنكمعنى؟ومناقضمحالوهوءالخطاب~هوالكافألنمنع؟ما

ثمأوألوتخاطب0آخرهفىلفيرهتردهثمالسؤال!صدرفىنفسهعنتستفهم
قلت:ولويجوز.الوهو(رأيت)»_مفاعيلثالثةوتصيرآخرا»بغائبتأتى

لمفعولين.(رأى)وتعدىصحيحا»كانبرياءعالماأرأيتك
لوالكافأنعليهالدليل•البصريين:مأهبحكىمابعدالبقاء`~´أبووقال
وهو-مرفوعةواما~هناجارالإذباطل؟وهى~مجرورةفامااسماكانت
ليستإذلها؟رائعوالالرفع»ضمائرمنليستالكافألنأيضا؟باطل
لوجوه:منصوبة،والواحد(أ´.لفعلفاعالنيكونوالءفاعلالتاهألنفاعأل؟
فاعألكانمفعوألكانولولثالث»تعاىمفعوآلكانتولوءالثنينيعدىألنه

ولو(غيرك).بلنفسك»أرأيةليس:المعنىألنعليه؟المعنىوليىمعنى،
وقلمأرأيتماكما،فقلت:وغيرهما»والجمعالتثنيةعالمةبعدكانمفعوألكان

الفراء.لمأهبإبطالزكووفيمابد..
التثنيةوقعتتوكيا_الكاف~~)كانتلوفقال:األنبارى´~´ابنلهوانتصر

ا.4/619الالمصونالدرمنوالتصويب0»(ارأيت،)االصل:فى)11
فىوالالمصون،الدرفىموجودةغيروهى،لهامعنىئة>-(بانتفائه)قوله:زيادةاالملفى)2(

للزجاج.القرآنمعانى
.266االالقرآنإعرابمشكلانظر:)3(
.14)•1الرحمنبهمنمامال»لمانظر:)4(
.62./4المصونالدر:منوالتصويب-وا~)بفعلفاعليكونان(والاالصل:فى)5(
اسرارالخالف،مائلفىاالنصافمؤلفاته:من0محمدبن)امرحمنعبدإلبركاتأبوهو:)6(

هد.577منةتوفىاالدلة،لمعالعربية،
.141621(المصونالدرمن.التصويبممهو،وهو~(التا،)األملى:فى17(
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الجمعمكاذنىالتاهنتحتنلوعدمها``´~معتقماذكماالتاهمعوأخواتها
سقطتلوترىأالتوكيد؟غيرالكاف`~´أذعلى>لبغيرماعال~واتملت
إلىالفعلانموافبهذانوفح0ارأيةلجماعة:يقالأذيمحلمالكاف
إليها.مفتقرالزتهوأذ0الكاف
عالمةالتمالاإلثارة:الممالالحقةبالكافباهلاألنبارىابنقالهوما

حرف.وهى0بهاالجمع
إليهايتحركالفعل(ذونع؟واويلهانمبالكافمرفعالفرا~´~´:وتال
0حسن´أ´كالمماوللفراءمهور~وهو0´)`واليكدونكنىالكافبمزلة
لك.تدماهماآخرإلى0ومعيينلغتينا(أرأيةنىللعربإذ:توهومو
فالجمهور(أرأيتك):بعدهااالستفهاميةالجملةنىاختلفواأنهمواعلم)3(
0االنىالمفعولسدمادةنمبمعلنىوالجملة0أولمفعول(زيدا)أذعلر
وبابه`~´.ا(علمتمنغيرهنىجازواذ0مذهنىالتعليقيجزرالأهوتقدم
(أرأيتك).منبدلإنها`~´:كياذابنوتال
0~المتغبيامممن(أخبونى)معنى(أرأيت)بعدبدالاألخمى`~`:وتال
االستفهام.بمعنى(أخبرى)ألذاالستفهام:بعدهالتىا~وتلزم

الكاف.لحاقعدممحاي:)1(

).261ال4(المصونالدرمنوالتصويب~(التا»)االصل:فى)2(

ا.233ال1(للفرا»القرآنمعانىانظر:)3(

(اليك)»ويرادخذه»:بمعنىالكتاب»دوثلئأنحو:االغراء؟(دونك)ءيرادعندماأى:)4(

وابتعد).(تنحبمعنى:عنى.إليكنحو:التحذير!

مأمورة.النهاالمهنىءفىمرفوعةبالحرفاوالجوباإلضافةاللفظفىمخفوضةمنهماكلفىفالكاف

أ.17/333للفرا»القرآنمعانىانظر:)5(

منع)مازيد~»ارأيتكنحو:فىكماءالمنصوباالممبعديريد:)6(

القرآن»ومعانىالنحوفىكتبلهوثعلب»الحردعناخذبغدادى»نحوىاحمد»بنمحمدهو:)7(

.6)4/2المصونالدرمنا:الراىهذاتريقفىوانظرمد.299منةتوفى

_.215منةتوفىآذ»القرمعانىمؤلفاتهمنءاالوسطاالخفثرمعدة»بنسعيدالحمنأبو~:)8(

.4/622المصونالدوهنا:الراىتريقفىوانظر

رمم



يكوذالوحينشذا´`´وتنبها)مآبمعنىفتكونبابها»منتخرجأنهاأيضأوزعم

وهذااء63(الكهف:أو~و9إأوأيةمكقوله:واحد!مفمولوالمفعوالنلها
إليه.دعمخيومنموضوعهعنللفظإخراجألنهيجوز؟ال
أقوال:علىاآلية`~`هذهفىاختلفواأنهمواعلم)4(

تقديرهما:محذوفان؟الثانىمسدالسادةوالجملةاألولالمفعولاناحدها:

يكشفهلإلهاءامهغيراتخاذكمأوتنفعكم؟هلءاألصنامعبادتكمأرايتكم
االستفهاموجملةءأولمفعول(اتخاذكم)أو(عبادلحم)فيونحوه!ضركم؟
خطاب.حرفوالكاف0فاعلوالتاىالثانى،مسدسادة

الوالفعلبمعناهماهالنهماالمفعولين!مسدسااوجوابهالشرطانوالثانى:
فىمدهماوجوابهالشرطسديعهدلمإذء؟بشىءوليسمفعولإلىيحتاج
أنهماعنىفإن0وضعهعنلهإخراجمفعولإلىمحتارفيروكونهاعلم)ءباب
المدعى.فهوءعليهداآلن

اختياروهوا~ا»(عذابتنازعاوالفعالن´~´محذوف»المفعولأنوااللث:
الثنين:التعدىمنحكمهاعلىباقيةأنهانختار»الذىقال:حيثالشيخ`أ´؟
فاألولتسمية؟أواستفهاميةجملةإالنجدهاهوالثانىمنصوب.األول

جملةفهوالثانىالمفعولوأماالثانى(أ´»فيهأعمل0التنازعمنوهوءمحذوف

.47/1623المصونالدرمن:والتصويبءسهووهو~ارايتابمعنى(فتكرذ:االصلفى)1(

أغيرالساعةأتتكمآوا)عذابآتاكمإنأرأيتكمقل9:تمالىقرلىاالنعام،~ر-.ز4.»إلة.يريد)2(

.9صادقينكنتمإنتدعرنالله

.و(اتاكم))ارأيتكم:هماالفعالن)3(

مزيوصف،بئعلىبنيوسفبنمحمدالدينأثيروهو:االنالى»-يدناباهنابالشيخيقصد)4(

وقحهذاواختيار»~_745منةتوفىءالمحطالبحر>ءالمرب_ن´منالضربارتشاف:مؤلفاته

.)4/127(المحيطالبحرفى
ا!الثه(عذابلنصباالولأعملولوءفاعل(لىيحتاج(اتاكم)الن!اإلثه(عذابرفعولذا)5(

إلازنمبولو(جا>ك)»إعمالعلىز~ءجا»كإنباف:ذلكونظيربه»المفعولإلىالحتياجه

االولإعمالمنوكان



مدعونالالأغيرتقديره:محذوفوالرابطتدعون~»~أغيرائهفىمفهاماال
ا~أغيرأتتكم»إنالساعةأوأتاكمإناالعذابأرأيتكمقلوالمعنى:لكشفه.
نوازلها؟لكشفأولكشفهتدعرن
أقوال:خمسةالشرطجوابفى)5(

تدعرن؟من0ا~عذابأتاكمإن0الزمخشرىمدر»ءمحذوفأنهأ~ها:
جواباتقعالاالستفهامجملةألنبالفاء؟تدعرن؟فمنواصالحه:الشيخ:قال

باونها.
وجهين:منفاسدوهوالحرفى```»قال(أرأ~)»أنهوالثانى:
الكوفيين.منجماعةواجاز»ءيتقدمهالالشرطجوابانأحدهما:

انإماألنهاجوابا؟عليهتكونالفالهنرةلهمزة؟باالمصدروالثانى:االستفهام
أنيلزمهوالثانىالصدر.لهاألنمحيح؟غيرواألولأوال،الفاءبعدتقع

الألنهاوغيرها؟(هل)بخالفءيصحالوهوبائفاءءمصآرغيرالشرطجواب
لهمزة.كاالتصارتمامتستحق

الزمخشرى´أل`.كالمظاهروهواءتدعرنا~(أغيرأنه´~`والثالث:
جوابأ؟يقعالألنها~)؟(أغيربقولهالشرطتعلقيجوزالالشيخ´~`:وقال
ال(هل)»~إاليكونالبالحرفاستفهاماكانإذاالشرطجوابألن

.0~»أا ءفيهمتنا:عمحذ´وفااحدهماالثنينمتعديا(أرأيت)قدرنالووالنابالهمزة´أ´.
ا(أرأيكمبقىالشرطجوابجعلناهاولوءمدهاالستفهامجملةسدتواآلخر
يجوز.الوهولواحد»متعديأ

منةتوفىآذ،القرتفيرفىالبرهاذمؤلفاته:منيوسف،بنسعيهبنإبراهيمبنعلىهر:)1(
430._

الناسخ.مهومنوهو~انها)االمانىاالمل:فى)11
قيل:كانهتاعوذا:الثه(اغيربقوه:المرطيتعلقاذاويجوزقال:وف)،18لم2(الكشافانظ:)3(

األأعذابأتاكمإذتدعرنالثهاغير
االاا).4االحيهالبحرانظر:لس،االندحياذابايريد:)4(
له.معنىإالالمهمزة)،فى(لمااالمل:فى)5(



اإلعراب.منتالهمايرتمى7فإنهالزمخشرو~ميلالمذاتلت```
شاديهماهمحزونيناثينمتفههوبل0~علواحد)تعدت(يلزهوتوله:

تقدم.كماهاالستفهام~
علىدليلالفعلممى(أرأيت)بعداآلتىالمرطنىالعربوالتزامتال:ثر
سله،ممىئدإال8الوجوابيحذفالألنهمحذوف:الشرطجوابأذ
مزو~())،9اللهأرأيكوإذأتأكرغذابثلط~عتوه:~..-1آ.زومو
أنهاعلىدليل~لهمزةباممدرةاالستفهاميةالجملومعي>العرب`)`<كالم
انتهى...~ط.جوابأوتوعهايمحالإذالمرط؟جوابليت
إذتلت:نإذ()`:قالااثه()غيربقوله:المرطتعلقالزمخرىجوزولما
أتتكم(أوتوه:منإ(»اتاعوذمايكفبقوله:(فتمعنما»المرطمحلقت

كين؟المرعن~7اال~وتوارعاآلت)،
إذبأهإيذانأا؟شاه(إذتوه:ومو0الميةا~ىاثترطتدتلت:

سر.أرجحاهكتمنآخرلو~يفعل7أهإالالحكت<منو~هكاذنعل
آخرلو~يتول7أهإالتوله:ومو)قمهوماعلىالتبيهاليخوتر(`أ`

يتبادرقدكما»الخفاجىالثمهابوليصء)14625االمصونرالهفىالحلبىالمين:هوهناالقاتل)1(

.الذهنالى
وكانءكثيرةآياتفىوهو:قالانهمعفقطواحدةآيةذكرانهتالحظ<آالمعامعورةمن47االية)2(

:تعاليكقوله!آخرىآياتمىغيرهذكر»مايذكرانعليه

.)41:النعامأا9الألأخذإنأرأيتمقل9

.)71:)القصصثالاللهجعلإنآرايتمقل9و

.)72:)القصص9األجملإنأرآيتمقل9و

.)5.2:)الشعرا>9مننمتمناهمإنانوأيت9و

.)13:(العلق9وتوقكذبإنآرأيت9و
.املودا)مهتجاهان(اراية:العابقكالبيت)3(
.الا~~اب~9أإألأرأ~ترو:االنعامعمورةمن04ا.يةعنوالكالم،ا27/18الكشاف)4(

المصونالدر:انظرءالزمخثسرىعلىحيانابى:لثيخرأعلىالحلبىا~،مينتعليقمنهذا)اه
ومممورم



أنهاهآذيزعموذ0المعتزلةأعولمنناهدآملفيانه0«آخرالى.الحكمة.من
عناثهتعالى0بعضبدوزبعمهايترجحوحكرلممالحتابتمتللةتعالى
يفعل.عمآ~لوال0باآلغرامرتعللالآنعالهفياذذلك؟

آتتكمآوالثهعذابآتاكماذتقديره:محذوف؟الرطجوابآذوارابح:
تأعوذ).الثه(آغيرتوله:بدليلدعوتم؟الدعة

_ذتقدير«:المعنى؟نىتقد~ماجرمنمقدرايمتامحذوفأه:وا~~
اال~آتتكمآ.اأءغيرأتأعونىناخرونى:اآلتأتكمآواثهعذابأتاكم

ماجا«كاذزيد>عنآخرنىتقول:كما0~اثهغيرأتاعوذناخرونى:
عليه.(آخبرى)لداللةاإلابنحذف0عه~خبرىجاءك_ذآىبه؟تمع
مالداللةظالم)نت(فنحذف0ظالمفآنتآى:نعلت؟إذظالمآنتوهيره:
~.تقدم
لغيره.يرهلمواه0العرتتواعدعلىجارإهوتال:اليخ،اختار«مامذا
المعوذ)```.(الدرنرماانتهى
كالمومو0الكلمةمذهنىالحاقمذاعبمنحكاهمامذا´ا´:آتول)6(

وجوه:مناختاللوف0المحز`~´يمبولم0المفعل~يطقلم
0ناعلوالكافخطابحرفالتاهاذيقول:الفوا<آذمحرنتقداألول:
0ناعالذهيكوذآذيك~~مقدراز،ومنعواله0آرايتم(آرآيتكم):نمعنى
ماتضكالمهآولوآذ0هرائعالآهيلزمهو~مفاعيل.ثالثةيمبوآنه

ألفاظه.بكثرهناالنقلوجاء)،627~6أ41/3المصونالدرانظر:)1(
الخفاجى.الشهابتعليقمناألتىهذا)2(
(منبرابوزن(المفصل)اما-هناالمرادوهو-الجدمنعظمينملتقىكل(قجدا:بوزن(المفصل))3(

الجدعنفيبينإمعابتهمعناه:المفصلوتطبيق-هنامرادغيروهو-اللسانبهيرادالاسمفهو
واالحكام.الدقةوجهعلى

للمحزوز.إبانةغيرمنالثر»فىالقطعهوالذى~الحزموفحو(المحز~):
واصابةالصوابوجهإلىاالهتداءبه:يرادكنائىتعبيرالمحنوامابالمفصلطبقوقولهم:
الحجة.



الفراءكالمأبطلبعدماأنهوالعجب~األنبارىابنأشارهذاوالىآلخره؟-

حسن.كالمإنه:وقالبعدىذكره
إنهوقال:وخطاهاء(أرنيه_اأرأيت)فسرأناألخفشعننقلأنهنى:واك

تحقيقوهوءكالمهفهمعدمناشى~منوهودع.لغيوموضعهعنأخرجه

بأمر(أنمبرنى)_الصخرة.و`´´،إلىأويناإذوأوأيتهفروافإنهمدقيق.وكالم

حينئذ؟(أخبرنى)معنىفماوهكانهاءالصخرةوأمرءويوشعموسى

(أرأيت)فياألمر؟بمعنىفيهأالستفهامفإناألخفثر؟قالهماالمعنىوانما

الخضرليرىةا~سمكانإلىعا(رجده.عوالدمهعنكنايةهو(أرنى)بمعنى

«ال~ثصصاو<كئآثارهمافاوتاام~ة!.ءفىألفاءعنهتفصحكماعندها«

~رنيه؟عندهانريده«~نرى>حتىا~»<.،~مغرةإلىوأناأنتارجعحينئذ:
بماعليهضيتفكيفهذاأ:مخيولآليةمعنىوأر0~اهمعىارجعفالمعنى`~´:

شعرا:قيلكماءعليهواردهو
ا0 أعتذر´~)كيفلىثقلذنوبى،كانتبهاادلالالتىمحاسنىإذا

~بناهعامنهأهمهوماعلىالتنبيهلهينبغىكانإنه´~´:قولهوالثالث:

تترتبوجلعزأفعالهفإنمنه؟خطأوهو~اثهأفعالتعليليعنى-أالعتزال

المتقنالخالقفإنأفعال:عنهايخلووالءعبادهبهاينتفعوفوائدمصالحعليها
مذهبوهذاحكما«مماهاحيثالعآلمةدروثهعبثأ<أمرايفعلالألفعاله

الكهف.سورةمن62اآلية)1(
(فمعنى).االمل:فى)2(
بنعلىالحنالبىوالرياسة»الحبوزينوالسيامةاالدبعين:فىانظرهءاليبطمنالبيت)3(

آتىلمااولطباعى»فهمكمسردمناالعتذارمناقكنانبومعىليىالبيت:وممنى»).61هزيل

ذلكعليهمينكرتقين.مارقإلىنبيلةصفاتمنلىفخراأعدهماقلبتمانبعدتعرفاتمنبه



تالصفه»منمرافعفىالد~~أوذكرهالنفي(``بهمرحكماالنةاهل
هذابينوفالفعله»عليهويوقفلفاعله»نفعهمعردالذىالنرفروالممتنع

مجموعه.فىالحفيل~~`الموقف
نمانهنا»غيرها~يذكرهلم(النازع)منانهمنثيغهعننملهماابع:وال

وانءبعدهعلهفيهتارعالماصفالنيناسبه!الاآلتمة)أتكم(أوتوله:

يبطله.لم
التيةوقعتتوكيداالتاهكانتلوبأنهالفرا>علىاعترافهأذوا~~:

نص~وهوالعرب«عنوثقلهبوقوعها~رألنهوارد؟غير0معهاوأخواتها

عليه.يعول
وشاهدهشيئارأىمنفإذ0وعلميةبصريةتكوزأذيجوزها(رأى)إذثم

0بعيدسببوالماقدة0تريبسببوالعلم0سرلهمنبهفيخبر0يقيثاعلمه

جعلهاالمرافعبعضنىالعالمةنرىولذاسبثا؟مهماكل~يكوذأذفيجوز

شوحه.فرالثحرير´)´ذكرهكماهعلميةجعلهابعضهاونى0بعرية
حرفالتاهأذمن0الفراذكرهماالتهيل:شرحفرالدمامينى(أ´وقال

~ه:مؤلفاتهمنمفرهمنكلمأمولىففبالحنفى،النفىمحمودبناحمدبناألعبدهو)1(
نوفىهافاهرلفىاالنوارمنارالنغبر،فىوبلاكوحفائنالتزيلمداركءاالحكامفىالعقائد
_.071منه

حاشيةمؤلفاته:منالحسن»ابىالتريفبا~يعرفاجرجانى»علىبن~بنعلى:هو)2(
فىالمطولعلىحاشيةالبيضاوى،تفيرعلىحدقيةاالصول»فىزانىللتفتالتنقيحثمرحعلى
_.816سنةتوفىزانى»للتفتانوابا~نى

مفر»االمالم)(ثميخءوالملقب(الحفيد)»«التهييالحنفىالهروىعمربنممعودبنيحىهو)2(
_.887منةتوفىلجد>»فيالكثحاشيةاواثلعلىحاشيةمؤلفاته:من

شى»،كلفىالبصيرالمتقنالفطنالطنالرجلمووقيل:ءالمجربالعاقلالماهرالحاذقيو:النحر)4(
مخترى.الزاالمامهنابهويقصد

اديبالدمامينى~،اابن«يعرفالمالكى،مكندرىاالالمخرومىعمربنبكرابىبن~هو:)5(
قرحءالمروضفىالبخورجواهراللبيب»مفنىثموحمؤلفاته:منفقيه»مروضىنرىناثر
~.827منةتوفىاثى»للطفرالعجمالمية



أذبالفعلالمتصلةالتاهتثبتلمإذيثبتا:لمألمرينمقتضفاعلوالكافخطاب
انتهى.فاعأل.الكافكونيثبتولمخطاب،حرفتكوز
فىقالمرافع«ثالثةفىمنا``´وتع(أرأيتم)أنالكشاف:تفسيروفى)7(
مفيداكانلمااألول~نووجههاءالثانىدون(أرأ~)والثالثمنهااألول
التاليةنوهبينهماالفصلوقعولما0اختصاراالثانىفىوترك0فيهبولغالخطاب
لتعلقهوأنفع:أشرفبأنهالسمع`~´وقدمءلهئةتطالخطابكافأعيدت
بقا،علىدليلاآليةوفىالحاضر.إالركيهالألنهالبصر؟بخالف0بالغائب
مل.في0بااوجوديتعلقإغااألخأألنزمانين؟العرض´~´

لحهدكاأهلاأىناوالحصا.

اناذهلأنو.نتالىكأوه

وممو.وصحبهوا(محمالميالأعليانوملي

أواللهعذابأتا~نامأرأ~لحرم:تعالىقولهء04ا.يةفىوقعتفقد»االنمامسورةفى:يقصد)1(

اللهأخذإنأرأيتمقلكا:تمالىقوله،46ا.يةوفى»كاصادقينكنتمإنتدعرناألأغيرالدعةأتتكم

قل(.ق«لير(»قم)هاااليةونى،البهءتيكماللهمخيواله~ممنقلوبكممحأاموختموأبصاركمصعكم

.كاالظالمونالقومإأليهلككلجهرةأوبغتةاألعذابأتاكرإنأرأيتكم
9به،تيكراألنميرلهاممنقلوبكرعلئوهتمكووأبصارمممكماللهأخذإنأرأيتمقلط0تر~مرلقفي)2(

بقاؤهيستحيلعاذلكونمير»واللىوا~ولوا~ما.الاألمئل»الجوهرفىيعرفما:الموف)7(

الجوهروجودبعد



الفال.»
ة0اةء.-0<ممأ.أل:

الفاتحةسورة

.كاالعالمينربللهالحمدمو

.ونعبدإياكط

138ا54ا.6أنفكمفافتلوأ9
»6اا9ها./النهلكةإلىبأيديكمتلقواوال7
76ا235ا.إلعليكمجناحوال9

عمرانآلسورة
االاه9اثمتراببنخلقأآدمنحمنيالذعندعيئمئلإنأط
.)قال

الناءسورة

115ا64اكا~الرسوللهمواستففراللهفاستغفروا~

1.1ا1<5ا.كااللهأراكبماالناسبينلتحكممو

ال6ا1ا2ا.كامبيناوإثمابهتانااحتملفقدكا

7هااال6ا.كاهلكامرؤإنكا

المائدةسورة

لهمالصالحاتومحملوااهنواالذيناللهوعدكا

.~مغفرة

.الاأليمانعقدتمبماكا

~والبحرهيدلكمأحل~



.ومدقهمالصادقينيفعيومهذام

ا.نعامسورة

سوكميعلماألرمنوفيالسميراتفياللهوهوم

3أ.ووجهوكم

4.ا~.وتاعوذاللهأغير~

ماملنؤتئحتئنؤمنلنقالواآيةجاءتهموإذاو

»»)ا.9اللهرسلأوتي

ادعرافسورة

27ا.ووقبيلههويراكمإثه~

ا1لماا.قراءة.الوآلهتكويذركو

اهها.ووجالسبعينقومهمومئواختارم

ادنغالسورة

1إا.ووقلهالموءبينو

التوبةسورة

ها.واستجاركالمشركينمنأحدوإذم

هودسورة

»ا.ويتهزءونبهتحانوامأبهموحاةم

4اا.وومرساهامجراهااللهبسمم

ال)ا.واللهأمرمناليومعاممالو

ا..ا.ووحميدقائممهام



44اه5ا.9يوسفتذكرتفأتالتهو

الرعدسورة

ا16ها1.اا6االظماتتويهلأموالبميراألعمئيويهلط

.9والور

33ا14-13امالم~بابكلمزعليهميدخلوذوالمالئكة9

و~عليكم
»الا43ا.9شهيداباللهكفئ~

إبراهيمسر~ة
ا.1ا45ا.وأنفسهمظمواالذينماكننيوسكت9

الحلسورة
ا<6ا76ا.9بخيرت0اليوجهةأيماو

54ااا5ا.والخريرولحموالذمالهيةعليكمحرمإنما~

اإلسراءسورة

.ووجوهكمليسوؤواكا

الكهفرةمو

.وطعامأأزكنأيهافليفظو

.«الصخرةإلىأويناإذأوأيةو

._قصصاآثاوهماعلئفاوتدا~

النملسورة

.ريفعلونوكذلكأذلةأهلهاأعزقوجعلواو



األية~

.ئةتعملونكنتمأماذا~

الممصسورة

.ريسعئالمدمنأأقصامنرجلوجاء~

الرومسورة

.رتنطونهمإذاأل

السجدةعورة

أم~العالمينوبمنفيهويبالالكتابتنزيلو

.وافتواهيقولون

الصافاتعورة

.رلوناالوآباؤنأأو~لمبعوثونأئنام

غافرسورة
_.>.>>.<....>.....ء.>.ء>.......
.كاإيمانهيكتوفرعونآلمنمؤمنوجلوقالم

رقمها

84

الثورىعورة

4.ا.ومثلهاسيئةسيئةوجزاءأل

خرفالنسورة

ا6ا.وبناتيخلقمفااتخذأمو

األفتيسورة

ليزدادواألمؤمنينقلوبفيا~أنزلالذيهو~

4ا.~إيمانهممعإيمانا

تحتهامنتجريجناتوالمؤمناتالمؤمنينليدخلكا
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